
 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  
5.11. 

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

sv. Jiljí  9.00 za farníky;  žehnání hrobů 

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 +++; po mši adorace 

Pondělí 
7.11. 

setkání seniorů na faře od 15hod 
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 

Středa 
9.11. 

svátek Posvěcení Lateránské 
basiliky 

Hradec 17.00 na úmysl bratra Jana 

farní kostel 18.00 za+ Michala, Richarda a  Valerii Kotlárovy 

Čtvrtek 
10.11. 

sv. Lva Velikého 
farní kostel 9.00 

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

   

Pátek 
11.11. 

sv. Martina 

Vendolí 9.00 mše  na úmysl dobrodince 

fara  náboženství  13-15 a ve 14.00;     biřmování v 19.00 

farní kostel 15.00 adorace 

Hradec 17.00 za Františku Burešovou a manžela 

farní kostel 18.00 za+ Marii Homolovou, manžela a rodiče z obou stran 

fara 19.00 příprava na biřmování 

Sobota  
12.11. 

sv. Josafata   

Kalvárie 
Jaroměřice 

16.00 
rozloučení s řádem pasionistů; po 28 letech odcházejí 
zpět do Polska; bude přítomen  Mons. Josef Nuzík 

sv. Josef 18.00 
za+ Josefa a Annu Findejsovy a syna Luboše; opako-
vání přípravy na biřmování 

Neděle 
13.11. 

sv. Anežky České 
 
33. neděle v mezidobí 
 
sbírka na diecézní charitu 

sv. Josef 7.30  za Josefa a Alžbětu Odehnalovy a rodiče z obou stran 

Hradec 8.00 
za+ Květu Hubínkovu, + rodiče a sourozence, syna 
Karla a ++++ celebruje P. Jan Slíva 

farní kostel 9.30 za+ Růženu Lorencovou; celebruje P. Petr Šabaka 

Vendolí  9.45 na úmysl celebranta 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

farní kostel 14.00 křest ve mši – celebruje P. Petr Šabaka 

farní kostel 16.30 
za Marii a Ludvíka a jejich rodinu-celebruje P. Jan 
Slíva; po mši adorace od 18.00 služebníků Velekněze 

      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/

