
2022   SVITAVY, HRADEC N. S., SKLENÉ, VENDOLÍ 

sv. -Josef – „červený“ kostel, ulice U stadionu; farní kostel – „bílý“ kostel na náměstí; sv. Jiljí – kostel na hřbitově 
 

Datum Liturgická památka Místo Hod. Úmysl 

Sobota  
4.6. 

Koclířov duchovní obnova 
mše v 10.30 a v 17.00 

fara 14.00 ukončení slůňatového roku; všichni jste zváni na kávu 

farní kostel 19.00 
vigilie Slavnosti Seslání Ducha Svatého  
mše ke cti Panny Marie 

Neděle 
5.6. 

Slavnost Seslání Ducha Sva-
tého     Den  Letnic 
 
14.30 Rychnov 
 
15.00 fotbalový zápas - gympl 

sv. Josef 7.30 za+ Otakara Rattmanna a ++++ 

Hradec 8.00 za farníky 

farní kostel 9.30 mše za farníky; příprava na 1.sv.přijímání 

Vendolí  9.45 za + Růženu a Jaroslava Horkých a rodiče z obou stran 

Sklené 11.00 mše na daný úmysl 

Lačnov 11.00 poutní mše na daný úmysl 

farní kostel 16.30 za farníky 

Pondělí 
6.6. 

Panny Marie, Matky církve 
farní kostel 9.00 

za živou a + rodinu Suchých, Huškovu a Kohlovu, za 
+++ 

kaple Lány 18.00 na daný úmysl 

Úterý 
7.6. 

 
sv. Jiljí 11.00 pohřeb Aurélie Gregorové roz. Makulové 

sv. Jiljí 18.00 za+ rodiče z obou stran, + děti a +++ 

Středa 
8.6. 

 
Hradec 17.00 za+ syna Jiřího a jeho živé rodiče 

farní kostel 18.00 na úmysl celebranta 

Čtvrtek 
9.6. 

svátek Ježíše Krista , 
nejvyššího a věčného kněze 

farní kostel 9.00 
za povolání, bohoslovce,zasvěcené , kněžstvo, rodiny, 
ochranu života, dobrodince a nemocné 

   

Pátek 
10.6. 

 
NOC KOSTELŮ 
 
sv. Josef -20.00 koncert  EFOD 
 
sv. Florian – banner 
 
sv. Jiljí -18.00-19.45 ticho 

 

Vendolí 9.00 na úmysl dobrodince 

fara  náboženství  13.15 a ve 14.00, poslední v tomto roce 

farní kostel 15.00 adorace 

Hradec 17.00 
za+ rodiče Matouškovy, syna Štěpána, jejich živou 
rodinu a ++++ 
18.00 koncert Rakos           19.00 požehnání 

farní kostel 18.00 
za živou a + rodinu Stloukalovu a Pokornou 
20.00 modlitba za mír; 20.30 litanie a požehnání 

Sobota  
11.6. 

sv. Barnabáše, apoštola 
Vranová Lhota 14.00 mše a žehnání hasičského auta 

sv. Josef 18.00 za+ Antonína Pavlíčka, manželku a + syna Milana 

Neděle 
12.6. 

SLAVNOST   
NEJSVĚTĚJŠÍ  TROJICE 

sv. Josef 7.30 za+ Marii  Rattmannovou a ++++ 

Hradec 8.00 za+ Martu Lahodnou 

farní kostel 9.30 
za+ Dr. Alexandru Metelákovou a rodiče Čičurovy 
příprava na 1.sv.přijímání 

Vendolí  9.45 na úmysl celebranta 

Sklené  11.00 mše na daný úmysl 

Javorník 11.00 poutní mše na daný úmysl 

farní kostel 16.30 
za farníky; adorace  
od 18.00 služebníků Velekněžského Srdce Ježíšova 

      P. Václav 604 326 621 ;  P. Petr  731 604 582;  P. Jan  731 402 045; http://farnost-svitavy.cz 

 
 

• Děkujeme za dar 10.000,-Kč 

• Díky za uspořádání Slůňatového nocování 

• Dnes fotbalový zápas “ženatí vs. svobodní” – od 15hod na travnatém hřišti za gymnáziem 

• Pouť na Kalvárii v Jaroměřicích:   
o sobota 4.6. v 16.00 křížová cesta od dolního kostela, v 17.00 mše 
o neděle. 5.6. mše v 8.30 a hlavní poutní mše s biskupem Josefem Hrdličkou 10.30;  
o neděle. 5.6. ve 14.00 požehnání 

http://farnost-svitavy.cz/kostel-sv-josefa/
http://farnost-svitavy.cz/kostel-navstiveni-panny-marie/
http://farnost-svitavy.cz/kostel-svateho-jilji/
http://farnost-svitavy.cz/

