
 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  
19.11. 

setkání mládeže v Olomouci 
   

sv. Josef 18.00 za rodinu Gregorovu a +++++ 

Neděle 
20.11. 

Slavnost Ježíše Krista Krále  
obnova zasvěcení lidstva 
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 
litanie k Srdci Ježíšovu a zásvětná 
modlitba 

sv. Josef 7.30 za farníky 

Hradec 8.00 za farníky 

farní kostel 9.30 na poděkování za 70 let  života 

Vendolí  9.45 na úmysl celebranta 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

farní kostel 16.30 za farníky 

Pondělí 
21.11. 

Památka Zasvěcení  
Panny Marie v Jeuzalémě 
adorační den farnosti Vendolí 

farní kostel 9.00 za rodiče, sourozence a celou rodinu 

farní kostel 15.00 adorace za potřeby diecéze (místo Vendolí) 

kaple Lány 16.00 na daný úmysl 

farní kostel 18.00 mše za arcidiecézi 

Úterý 
22.11. 

sv. Cecilie,panny a muč. 
   

farní kostel 18.00 za profesorku Marii Votavovou, živé a + žáky 

Středa 
23.11. 

sv.KlementaI.,pp 
sv. Kolumbána, opata 

Hradec 16.00 na úmysl bratra Jana  

farní kostel 18.00 za + Marii a Františka Jirušovy 

Čtvrtek 
24.11. 

sv. Ondřeje Dug Laca, kněze a 
druhů, muč. 

farní kostel 9.00 
za kněžstvo, bohoslovce, rodiny, zasvěcené osoby, 
nemocné , příbuzné a přátelé 

   

Pátek 
25.11. 

sv. Kateřiny Alexan-
drijské,panny a muč. 
 
páteční mše u sv. Josefa z důvodu 
nácviku na koncert 

Vendolí 9.00 mše  na úmysl dobrodince 

fara  náboženství 13.15 a 14.00 

sv. Josef 15.00 adorace 

Hradec 16.00 poutní mše  za+ P. Václava Straku 

sv. Josef 18.00 za + P. Václava Straku 

fara 19.00 příprava na biřmování 

Sobota  
26.11. 

sobotní památka Panny Marie 
   

sv. Josef 18.00 za farníky;  příprava na biřmování 

Neděle 
27.11. 

1.neděle adventní 

sv. Josef 7.30  za+ P. Václava Straku 

Hradec 8.00 
za + Jaromíra a Marii Korcovy, jejich živou a+ rodinu a 
+++ 

farní kostel 9.30 za+ Jiřinu Sedláčkovou 

Vendolí  9.45 na úmysl celebranta 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

K. Horka 11.00 na daný úmysl 

sv. Josef 16.30 
za rodinu Říhovu a Filipínovu; vstup do katechu-
menátu 

farní kostel 18.00 tradiční adventní koncert 

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

 
 
 

• Zájemci o zpěv “Rybovky na půlnoční “ ať se přihlásí u Mgr. Heleny Půlkrábkové; první nácvik bude 3.12.v 15.30 v 
ZUŠ. 

 

• Mše odpoledne na 1. neděli adventní 27.11. bude v 16.30 v kostele sv. Josefa  (vstup do katechumenátu); ad-
ventní koncert bude ve farním kostele od 18 hod. 

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/

