
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  
29.10. 

Bl. Marie Restituty Kafkové 
Hradec 11.00 pohřeb pana Františka Kalase nar. 1947 

sv. Josef 18.00 za+ Bohumila a Růženu Kučerovy 

Neděle 
30.10. 

31. neděle v mezidobí 
 
změna času z letního na zimní 

sv. Josef 7.30 za+ Františka Kotlára a celou rodinu 

Hradec 8.00 
za+ manžele Tučkovy, syny, vnuka Miroslava a 
manžele Bednářovy 

farní kostel 9.30 
za+ Františka a Věru Navrátilovy  Missa mundi 
křest Viktorie Amálie Anny Marie Drškové 

Vendolí  9.45 na úmysl celebranta 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

Sklené 11.00 za farníky 

farní kostel 16.30 za+ Rostislava Jílka, manželku Věru a rodinu; adorace 

Pondělí 
31.10. 

sv.Wolfganga, biskupa 
farní kostel 9.00 za živou a + rodinu Vlčkovou, Kopsovou a +++ 

kaple Lány 16.00 na daný úmysl 

Úterý 
1.11. 

Slavnost Všech Svatých 

farní kostel 9.00 za farníky 

Hradec 16.00 za+ Marii Balákovou, živou a + rodinu a +++ 

sv. Jiljí 18.00 za farníky;  

Středa 
2.11. 

Všech věrných zemřelých 

farní kostel  9.00 za sv. Otce a jeho úmysly 

Hradec 16.00 za všechny věrné zemřelé 

sv. Jiljí 18.00 za všechny věrné zemřelé, světelný průvod ke kříži 

Čtvrtek 
3.11. 

sv. Martina de Porres, ře-
holníka 

farní kostel 9.00 
za povolání, kněžstvo, zasvěcené osoby, dobrodince, 
rodiny, nemocné, úctu k životu 

sv. Jiljí 18.00 za farníky 

Pátek 
4.11. 

sv. Karla Boromejského, 
biskupa 
první pátek v měsíci 

Vendolí 9.00 mše  na úmysl dobrodince 

farní kostel  9.00 na úmysl celebranta 

fara  13.15 a 14.00 náboženství 

sv. Jiljí 15.00 adorace 

Hradec 16.00 za+ rodiče Barákovy, jejich sourozence a +++ 

sv. Jiljí 18.00 za + Karla a celou živou a + rodinu 

fara 19.00 příprava na biřmování 

Sobota  
5.11. 

sobotní památka Panny Marie 
Koclířov duchovní obnova  
mše v 10.30 a v 17.00 

svatý Jiljí  9.00 za farníky 

sv. Josef 18.00 ke cti Panny Marie;  příprava na biřmování 

Neděle 
6.11. 

32. neděle v mezidobí 
 
 
při a po mši v 9.30 je příprava na 1. sv. 
přijímání 

sv. Josef 7.30  
za+ Marii a Arnošta Zedníkovy, celou rodinu z obou 
stran a +++ 

Hradec 8.00 za+ Františka Baráka 

farní kostel 9.30 
za+ Jana Krásu a celou živou a + rodinu; mše pro 
rodiny s dětmi (křest Julie) 

Vendolí  9.45 
za+ Karla a Věru Svobodovy, syny Karla a Stanislava a 
rodiče z obou stran 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

farní kostel 16.30 
za+ rodiče z obou stran, + kmotry, za požehnání pro 
živou rodinu a za +++ 

Pondělí 
7.11. 

 

farní kostel  9.00 za rodiče, sourozence a celou rodinu 

kaple Lány 16.00 na daný úmysl 

sv. Jiljí 18.00 za farníky 

Úterý 
8.11. 

sv. Bohumíra  
ukončení dušičkového týdne 

farní kostel 9.00 za farníky 

sv. Jiljí 18.00 
za +P.  Bohumíra Čuhela, rodiče, sourozence Blanku a 
Jiřího a celou živou rodinu 

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

• V sobotu 12.11.2022 v 16.00 bude na Kalvárii v Jaroměřicích rozloučení s CP - pasionisty, kteří po 28 letech odcházejí 
zpět do Polska. Při bohoslužbě bude přítomen biskup Mons. Josef Nuzík. 

• Od 1.11.do 8.11. je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci za podmínek – zpověď, sv. přijímání, modlitba 
Věřím v Boha a na úmysl sv. Otce;  odpustkový úkon – návštěva hřbitova s modltbou za +;  1. a 2.11. návštěva kaple 
nebo kostela s modlitbou. 

• V sobotu 5.11. jsou Slůňata a Smajlíci na faře od 8.30 do 11.30 

• Misie: Sy 15.100,-Kč; Sklené 1.500,-Kč ; Vendolí 680,-Kč; Hradec 3.670,-Kč 

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/

