
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  
3.9. 

sv. Řehoře Velikého, pp a uč.c. 
 

Koclířov duchovní obnova  
s P. Šebestiánem  mše v 17.00 

sv. Jiljí  16.00 mše s P. Mgr.ICLic Františkem Zehnalem ThD 

farní stodola   
Jiřinková slavnost; od 18.00 hraje hudba; areál je 
otevřen od 16.00 

Neděle 
4.9. 

23. neděle v liturgickém  
mezidobí 
 
sbírka na provozní výdaje kostelů 

sv. Jiljí 7.30 za+ Františka Kotlára a celou rodinu  

Hradec 8.00 za+ Emílii a Jana Kabátovy, syna Jarolíma a++++ 

sv. Jiljí 9.30 

mše za farníky a poutníky 
žehnání školních pomůcek celebruje P. Eliáš Tomáš 
Paseka OFM; kaplan pro mládež; po mši v 10.30 zve-
me na setkání mládež a rodiče ve farním vestibulu 

Vendolí  9.45 na úmysl celebranta 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

sv. Jiljí 15.00 
svátostné požehnání; potom setkání u kávy a čaje na 
faře ve  vestibulu 

farní kostel 16.30 za farníky  

sv. Jiljí 19.00 poutní koncert 

Pondělí 
5.9. 

sv. Terezie z Kalkaty 
farní kostel 9.00 za+ manžela, rodiče a celou živou rodinu 

kaple Lány 18.00 na daný úmysl 

Úterý 
6.9. 

 
   

sv. Jiljí 18.00 na poděkování 

Středa 
7.9. 

sv. Melichara Grodeckého, 
kněze a muč. 

Hradec 17.00 na úmysl bratra Jana 

farní kostel 18.00 na úmysl celebranta 

Čtvrtek 
8.9. 

svátek Narození Panny Marie 
farní kostel 9.00 

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

sv. Josef 18.00 za farníky – slavnost posvěcení chrámu 

Pátek 
9.9. 

sv. Petra Klavera, kněze 

Vendolí 9.00 na úmysl dobrodince 

fara 
13.15 
14.00 

výuka náboženství + příprava na 1. svaté přijímání 
výuka náboženství 

farní kostel 15.00 adorace 

Hradec 17.00 
za + rodiče Miholovy, + Stanislava Hlouše, Jana 
Karlíka a +++ 

farní kostel 18.00 za farníky 

Sobota  
10.9. 

bl. Karla Spinoly, kněze a muč. 
   

sv. Josef 18.00 za farníky 

Neděle 
11.9. 

24. neděle v liturgickém  
mezidobí 

sv. Josef 7.30 za rodinu Rybářovu a Kubitovu 

Hradec 8.00 za živou a + rodinu Tastovu 

farní kostel 9.30 
za + rodiče Marii a Arnošta Zedníkovy a +++ 
mše pro rodiny s dětmi s udělováním křtu 

Vendolí  9.45 na úmysl celebranta 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

farní kostel 16.30 za všechny nemocné a + ve farnosti 

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

 

• Děkuji za poutní výzdobu kostela, zpěvy a  varhanní doprovod; děkuji za výzdobu stodoly na jiřinkovou 
slavnost 

• Církevní sňatek v sobotu 17. září uzavřou ve Svitavách pan Marián Suchánek z farnosti Svitavy a slečna 
Zdislava Hoffmannová pocházející z farnosti Letohrad 

 
 

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/

