
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  
9.7. 

 
   

sv. Josef 18.00 na poděkování Pánu Bohu 

Neděle 
10.7. 

15. neděle v liturgickém  
mezidobí 
 
sv. Amálie- Libuše 

sv. Josef 7.30 za+ Václava Vrabce a ++++ 

Hradec 8.00 za farníky 

farní kostel 9.30 za + rodiče z obou stran, jejich + děti a +++ 

Vendolí  9.45 za farníky 

Sklené 11.00 mše na daný úmysl 

farní kostel 16.30 
na poděkování za 85 let života Alžběty 
po mši adorace a  
od 18.00 Služebníků Velekněžského srdce Ježíšova 

Pondělí 
11.07. 

svátek sv. Benedikta, opata, 
patrona Evropy 

farní kostel 9.00 
za živou a + rodinu Francovu, Langovu, Burgetovu a 
+++ 

kaple Lány 18.00 na daný úmysl 

Úterý 
12.7. 

 
Hradec 17.00 na úmysl bratra Jana 

sv. Jiljí 18.00 za+ Františka Korce 

Středa 
13.7. 

sv. Jindřicha 
Fatimský den 

   

farní kostel 18.00 
za živé a + kmotry, požehnání pro celou živou rodinu 
a za +++ 

Čtvrtek 
14.7. 

Bl Hroznaty 
sv. Kamila de Lelliss 

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

   

Pátek 
15.7. 

sv. Bonaventury, biskupa a 
učitele církve 

Vendolí 9.00 na úmysl dobrodince 

farní kostel 15.00 adorace 

Hradec 17.00 na úmysl celebranta 

farní kostel 18.00 za+ rodiče, rodiny z obou stran a +++ 

Sobota  
16.7. 

Panny Marie Karmelské 

Svitavy 11.00 zlatá svatba manželů Talířových 

sv. Josef 18.00 za rodinu Ducháčkovu, Skalickou a +++ 

Sklené 18.00 mše na daný úmysl, s nedělní platností 

Neděle 
17.7. 

16. neděle v liturgickém  
mezidobí 

sv. Josef 7.30 za Štěpána a Marii Kadlecovy, děti s rodinami 

Hradec 8.00 
za + Ladislava a Marii Vojtovy, + Josefa Trapla a jejich 
živou a + rodinu 

farní kostel 9.30 za+ Leopolda Požára 

Vendolí  9.45 za+ Františka Bednáře, rodiče a sestru 

Městečko 
Trnávka 

11.00 mše na poděkování 

farní kostel 16.30 
za+ rodiče Bisovy, sourozence, rodiny z obou stran, 
+++, a za živou rodinu 

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

 
• Děkuji za dary 21.000,-Kč na farnost Svitavy. 
 

•  V sobotu 23. 7.  V 16.00 u sv. Jiljí ve Svitavách bude mše při Dnu vděčnosti s novoknězem P. Pavlem 
Fialou a jubilantem P. Janem (sedmdesátníkem; P. Pepou třicátníkem). Jste všichni srdečně zváni na 
mši a k jednoduchému občerstvení ve farní stodole. 

 

• Poutní mše v Kamenné Horce v pátek 22.7. v 19.00 a v neděli 24.7. v 11.00 
 

• Poutní mše u sv. Anny v Lánech  bude v úterý 26.7. v 16.30  a v neděli 31.7. v 16.30 

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/

