
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  
8.10. 

 
fara 10.00 schůzka  ministrantů  s  P. Petrem Krajčovičem 

sv. Josef 18.00 
za + , na které nikdo nepamatuje 
při a po  mši opakování přípravy na biřmování 

Neděle 
9.10. 

28. neděle v liturgickém  
mezidobí 

sv. Josef 7.30  za+ Karla Šplíchala a celou rodinu 

Hradec 8.00 na poděkování za dary a milosti, kříže a těžkosti 

farní kostel 9.30 
za + pana profesora Augustina Čičuru, manželku Marii 
a celou živou rodinu 

Vendolí  9.45 na úmysl celebranta 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

farní kostel 16.30 za + Jiřího Fučíka a +++;          adorace až do 18.30 

Pondělí 
10.10. 

 
farní kostel 9.00 za + Annu Pavlíčkovou ,+ manžela a za ++++ 

kaple Lány 18.00 na daný úmysl 

Úterý 
11.10. 

sv. Jana XIII. pp 
sv. Jiljí 18.00 za  nemocnou osobu  

farní kostel 19.00 koncert 

Středa 
12.10. 

sv. Radima, biskupa 
13.00 v obřadní síni rozloučení s 
paní Marií Dočkalovou z Vendolí 

Hradec 17.00 za+ syna Jiřího a jeho živé rodiče a ++++ 

farní kostel 18.00 na poděkování za 80 let života 

Čtvrtek 
13.10. 

Fatimský den 
farní kostel 9.00 

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

farní kostel 18.00 modlitby zpěvy z Taize  

Pátek 
14.10. 

sv. Kalista, mučedníka 
 
Písařov 13.00  
pohřeb pana Ing. Jana Naisera 

Vendolí 9.00 na úmysl dobrodince 

fara  
13.15 
14.00 

výuka náboženství  
výuka náboženství 

farní kostel 15.00 adorace 

Hradec 17.00 
za+ Josefa a Františku Benešovy, jejich živou rodinu, 
uzdravení nemocných a ++++ 

farní kostel 18.00 za živé a + členy živého růžence a jejich rodiny 

fara   příprava na biřmování nebude 

Sobota  
15.10. 

sv. Terezie od Ježíše, panny a 
uč.církve 

OLOMOUC 
15.00 
– 
18.00 

katedrála v Olomouci pouť děkanátu za posvěcení 
rodin a povolání;  15.00 růženec; 16.00 adorace;   
17.00 mše s biskupem 

   

Neděle 
16.10. 

29. neděle v liturgickém  
mezidobí 
 
sv. Hedvika a sv. Marie 
Markéta Alacoque 

sv. Josef 7.30  za+ Leopolda Požára 

Hradec 8.00 
za+ rodinu Korcovu, Vojtovu, Šimkovu a jejich živé 
příbuzné a +++ 

farní kostel 9.30 za+ Jiřinu a Miloše Poláškovy, za jejich děti s rodinami 

Vendolí  9.45 na úmysl celebranta 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

farní kostel 16.30 
za+ Františka Slabého, bratry a sestry  a rodiče z obou 
stran; adorace od 18.00 služebníků Velekněžského 
Srdce Ježíšova 

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

 
 

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/

