
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  
23.7. 

svátek sv. Brigity, 
            patronky Evropy 

sv. Jiljí 16.00 
mše s novoknězem P. Pavlem Fialou  a s  jubilanty  
P. Pepou a  P. Janem, po mši agape ve farní stodole 

   

Neděle 
24.7. 

sv. Šarbela  
 
17. neděle v liturgickém me-
zidobí 

sv. Josef 7.30 za nemocné osoby a všechny, kdo o ně pečují 

Hradec 8.00 za farníky 

farní kostel 9.30 na poděkování za 75 let života 

Vendolí  9.45 za rodinu Novákovu, Veselíkovu a Vajsovu 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

K. Horka 11.00 poutní mše 

farní kostel 16.30 za+ Leopolda Požára 

Pondělí 
25.07. 

sv. Jakuba, apoštola 
farní kostel 9.00 za+ Magdalénu Čonkovu a celou rodinu Rakašovu 

kaple Lány 18.00 na daný úmysl 

Úterý 
26.7. 

sv. Jáchyma a Anny,  
rodičů Panny Marie 

kaple sv. Anny 
Lány 

16.30 za + Annu Šamalíkovou a + Annu Pavlíčkovou 

sv. Jiljí 18.00 za  farníky 

Středa 
27.7. 

sv. Gorazda a druhů 
Hradec 17.00 

na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a Boží 
ochranu 

farní kostel 18.00 
za děti a vnoučata s prosbou o Boží ochranu a 
požehnání 

Čtvrtek 
28.7. 

 
farní kostel 9.00 

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

   

Pátek 
29.7. 

 
sv. Marty, Marie a Lazara 

Vendolí 9.00 na úmysl dobrodince 

farní kostel 15.00 adorace 

Hradec 17.00 na úmysl celebranta 

farní kostel 18.00 za+ paní Zdeňku a +++ 

Sobota  
30.7. 

 
Skočova Lhota 14.00 žehnání obecního sklepu 

sv. Josef 18.00 za + manžela, živou a + rodinu 

Neděle 
31.7. 

18. neděle v liturgickém me-
zidobí 
 
sbírka na režijní výdaje poutního 
místa Kalvárie u Jevíčka 

sv. Josef 7.30 za+ Olgu Koprivňanskou a ++++ 

Hradec 8.00 
za+ rodinu Novákovu, Kalasovu, Boucníkovu a jejich 
živé rodiny a +++ 

farní kostel 9.30 
za+ manžela Radovana, jeho rodiče Adolfa a Milenu 
Hanikových  --  Missa mundi-- 

Vendolí  9.45 
za+ Annu Bartošovu, sourozence, za rodiče Edvarda a 
Marii Bartoňovy 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

kaple sv. Anny 
Lány 

16.30 za farníky 

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

 
• Kněží děkují  za slavení Dne vděčnosti, za všechna přání a přípravu agapé 

 

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

• Setkání mládeže v Hradci Králové se koná v srpnu od 9. -14.; sobotní program 13.8. je pro rodiny; 
srdečně jste zváni 

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/

