
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  
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   
 
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 

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

Sklené 11.00 na daný úmysl 

Pondělí 
17.10. 

sv. Ignáce Antiochijského, 
biskupa a muč. 

farní kostel 9.00 za  živou a + rodinu Luňáčkovou, Kubíčkovou a 
Šafaříkovou 

kaple Lány 18.00 na daný úmysl 
Úterý 
18.10. sv. Lukáše, evangelisty farní kostel 17.00 million dětí se modlí růženec za svět 

sv. Jiljí 18.00 za  + Helenu a Františka Stružinských 

Středa 
19.10. 

sv. Pavla od Kříže  
 
sv. Jana de Bréuf, Izáka 
Joguese, kněží a druhů muč. 

   

farní kostel 18.00 za+ Františka Korce 

Čtvrtek 
20.10. sv. Ireny farní kostel 9.00 na úmysl celebranta 

Hradec 11.00 pohřeb paní Milady Hávové 

Pátek 
21.10. 

blahoslaveného Karla Rakous-
kého 

Vendolí  mše nebude 

fara 13.15 
14.00 

výuka náboženství  
výuka náboženství 

farní kostel 15.00 adorace 
farní kostel 18.00 za + Aranku Klimešovou a celou rodinu 
fara  páteční příprava na biřmování nebude 

Sobota  
22.10. sv. Jana Pavla II. pp 

fara  15.00 misijní tvoření 

sv. Josef 18.00 
za dar zdraví a Boží požehnání a ochranu pro všechny 
kněze;  opakování přípravy na biřmování z před-
minulého týdne 

Neděle 
23.10. 

30. neděle v mezidobí 
Misijní neděle 
 
sbírka na misie 
 
MISIJNÍ POUŤ NA MUZLOVĚ V 15.00 

sv. Josef 7.30  za duše, na které nikdo nepamatuje a za spásu 
zemřelých; po mši   misijní jarmark 

Hradec 8.00 za+ rodinu Lahodnou, Karpíškovu, Bulvovu, Tauber-
ovu, Kmoškovu a +++ 

farní kostel 9.30 zaživou a + rodinu Zieglerovu, Teplýuch a na poděko-
vání za 80 let života; po mši misijní jarmark 

Vendolí  9.45 na úmysl celebranta 
Sklené 11.00 na daný úmysl 
farní kostel 16.30 na poděkování  a za + syna Leoše;  po mši adorace  

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

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/

