
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  
18.6. 

 
   

sv. Josef 18.00 za+ rodiče Kalivodovy, sestru,+++ a celou rodinu 

Neděle 
19.6. 

SLAVNOST  
TĚLA A KRVE PÁNĚ 
 
12. neděle v liturgickém  
mezidobí 

sv. Josef 7.30 za+ Jiřího Svatoše, rodiče z obou stran a celou rodinu 

Hradec 8.00 za+ Karla a Květu Křivinkovy, syna Karla a živou rodinu 

farní kostel 9.30 za farníky - slavnost 1. sv. přijímání 

Vendolí  9.45 na úmysl celebranta 

Sklené  11.00 mše na daný úmysl 

farní kostel 16.30 za nemocnou osobu; adorace  

Pondělí 
20.6. 

 
farní kostel 9.00 za+ Miloše Cvrkala 

kaple Lány 18.00 na daný úmysl 

Úterý 
21.6. 

sv. Alois Gonzaga 
   

sv. Jiljí 18.00 za živou a + rodinu Gregorovu a rodiče z obou stran 

Středa 
22.6. 

sv. Jan Fischer a Tomáš More 
 Hradec 17.00 za+ Miloše Cvrkala 

farní kostel 18.00 za+ Milana, živou a + rodinu a ++++ 

Čtvrtek 
23.6. 

Slavnost Narození sv. Jana 
Křtitele 

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

   

Pátek 
24.6. 

Slavnost Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova 
možnost získat plnomocné od-
pustky- zpověď, přijímání 

Vendolí 9.00 na úmysl dobrodince 

farní kostel 15.00 adorace 

Hradec 17.00 
za+ Josefa Koukolu, živé a + rodiny Koukolovy, 
Duchečkovy, Klofandovy a +++ 

farní kostel 18.00 za farníky 

Sobota  
25.6. 

Neposkvrněného Srdce Panny 
Marie 

Olomouc  9.30 kněžské svěcení jáhna Pavla Fialy 

sv. Josef 18.00 za+ Boženu Vítkovou 

Neděle 
26.6. 

13. neděle v liturgickém  
mezidobí 

sv. Josef 7.30 za živou a + rodinu Rusovu 

Hradec 8.00 za+ Marii Kalasovu a manžela 

farní kostel 9.30 
za živou a + rodinu Škavradovu, + rodinu Veselou a + 
Alenu Dronskou; na poděkování za 75 let života 

Vendolí  9.45 
za+Libuši Vodičkovu, manžela a syna,  
         rodiče z obou stran 

Sklené  11.00 mše na daný úmysl 

farní kostel 16.30 za farníky; po mši adorace od 18.00 nad evangeliem 

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

 
 

• Ve čtvrtek 30.6. 2022 se loučí otec arcibiskup s diecézí a zve všechny do Olomouce v 17.00 na mši do 
katedrály a krátkému pohoštění před katedrálou. Pro lepší odhad účasti a organizaci celé akce 
prosíme, abyste se přihlásili u faráře, pokud uvažujete o účasti a pojedete vlastní dopravou. 
 

• V neděli 26.6. ve 14.00 českoukrajinské setkání u kávy; všichni zájemci jsou zváni a mockrát děkujeme 
všem, kteří se snažíte jakkoliv pomoci lidem prchajícím před válkou 

 

 
 

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/

