
 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  
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 me-
zidobí 
 
 
14.00 českoukrajinské setkání u 
kávy ve farní stodole 

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 

Pondělí 
27.6. 

sv. Cyrila Alexandrijského, 
biskupa a učitele 

farní kostel 9.00 za+ rodiče Kopsovy, + Františka a Madlu, za ++++ 

kaple Lány 18.00 na daný úmysl 

Úterý 
28.6. 

sv. Ireneje, biskupa a muč. 
sv. Jiljí 11.00 pohřeb pana Vladislava Vyskočila 

sv. Jiljí 18.00 za+ Kolomana Kotlára a celou rodinu 

Středa 
29.6. 

slavnost sv. Petra a Pavla , 
apoštolů 
16.00 intronizace brněnského 
biskupa Mons. Pavla Konzbula 

Sklené 17.00 poutní mše za + Miloše Cvrkala 

farní kostel 18.00 na úmysl celebranta 

Čtvrtek 
30.6. 

výročí posvěcení katedrály 
farní kostel 9.00 

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

   

Pátek 
1.7. 

První pátek v měsíci 

Vendolí 9.00 na úmysl dobrodince 

farní kostel 15.00 adorace 

Hradec 17.00 za Annu Benešovou a Miladu Šustrovou 

farní kostel 18.00 za farníky 

Sobota  
2.7. 

duchovní obnova v Koclířově 

Praha katedrála sv. 
Víta, Václava a 
Vojtěcha 

10:00 
Mons. Jan Graubner  bude uveden na svatovojtěšský 
arcibiskupský stolec  v katedrále.    Přenáší  ČT 2 

sv. Josef 18.00 za+ Boženu Vítkovou 

Neděle 
3.7. 

14. neděle v liturgickém me-
zidobí 
 
15.00 primice P. Pavla Fialy  
ve Křtomili u Bystřice p.H. 

sv. Josef 7.30 za + Jana Šmída, živou a + rodinu a +++ 

Hradec 8.00 za farníky 

farní kostel 9.30 
za živou a + rodinu Sborovských  
 

Vendolí  9.45 za farníky 

Sklené  11.00 mše na daný úmysl 

  !! mše v 16.30 nebude !! 

      
 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.  
 

• 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 
 

• Děkuji za pomoc na faře při pohřbu pana Nádvorníka. Pán všem požehnej!! 
 

 
 

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/

