
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  
24.9. 

Sobotní památka Panny Marie 

Králický Sněžník 7.00 odjezd od fary Sy na Sněžník 

farní kostel 9.00 mše k výročí 100 let od narození P. Václava Straky 

farní kostel 10.00 křest 

sv. Josef 18.00 
ke cti Blahoslaveného Engelmara za farníky 
při a po  mši opakování přípravy na biřmování 

Neděle 
25.9. 

26. neděle v liturgickém  
mezidobí 

sv. Josef 7.30  za+ Františka Kotlára a celou rodinu 

Hradec 8.00 
za+ Václava a Bertu Rodinovy, za živou a + rodinu, za 
dar zdraví 

farní kostel 9.30 
za živou a + rodinu Škavradovu, + rodinu Veselou a + 
Alenu Dronskou        Missa mundi 

Vendolí  9.45 za+ Libuši a Bohumila Vodičkovy 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

K. Horka 11.00 za farníky 

farní kostel 16.30 
ke cti P. Engelmara za farníky;  
po mši adorace do 18.30 

Pondělí 
26.9. 

sv. Kosmy a Damiána 
farní kostel 9.00 za+ Martu a Slavoje Dvořákjovy, jejich + syna Jiřího 

kaple Lány 18.00 na daný úmysl 

Úterý 
27.9. 

sv. Vincence z Pauly 
   

sv. Jiljí 18.00 na úmysl celebranta 

Středa 
28.9. 

Slavnost sv. Václava 

Hradec 8.00 za farníky 

farní kostel 9.30 
za + Boženu a Antonína Nádvorníkovy (100 let od 
narození) 

farní kostel 18.00 
za+ P. Václava Straku a všechny živé a + kněze z naší 
farnosti 

Čtvrtek 
29.9. 

sv. Michaela, Gabriela a  
Rafaela, archandělů 

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

   

Pátek 
30.9. 

sv. Jeronýma 

Vendolí 9.00 na úmysl dobrodince 

fara 
13.15 
14.00 

výuka náboženství  
výuka náboženství 

farní kostel 15.00 adorace 

Hradec 17.00 za+ rodiče Zugarovy, Stanislava Pírka  a ++++ 

farní kostel 18.00 za+ Václava Jurenku; za Marii a Josefa Janků 

fara 19.00 příprava na biřmování 

Sobota  
1.10. 

sv. Terezie od Dítěte Ježíše 
 
8.30 Slůňata a Smajlíci na faře 

Koclířov  10.00 
posvěcení kopie kaple zjevení ve Fatimě a následuje 
mše s biskupem  a nunciem (10.30) 

sv. Josef 18.00 
ke cti Panny  Marie  za farníky 
při a po  mši opakování přípravy na biřmování 

Neděle 
2.10. 

27. neděle v liturgickém  
mezidobí 
 
Od 15hod  na faře setkání 
Modliteb maminek s olomouckými 
koordinátorkami 

sv. Josef 7.30  za živou a + rodinu Prajslerovu a Novotnou 

Hradec 8.00 
za+ manželé Čížkovy, syna Stanislava,za+ manžele 
Šmeralovy, syny, jejich živé  a + rodiny a +++ 

farní kostel 9.30 
za farníky; mše na poděkování za úrodu se křtem a 
pro rodiny s dětmi 

Vendolí  9.45 na úmysl celebranta 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

farní kostel 16.30 za farníky; adorace až do 18.30 

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

• 27.9. Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země české 

• 28.9. Svatováclavská pouť do Staré Boleslavi 

• 15.10. pouť za posvěcení rodin a povolání do Olomouce 

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/

