
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  
24.12. 

Štědrý den 
 
Svitavy půlnoční  “Hej Mistře” 

farní kostel 15.00 
mše na úmysl celebrantra pro rodiny s dětmi– ot-
vírání Betléma 

Kam. Horka 21.00 za farníky  

Hradec 22.00 na úmysl celebranta 

farní kostel 24.00 půlnoční “Rybova mše “    za + Antonína Nádvorníka 

Neděle 
25.12. 

SLAVNOST  NAROZENÍ  PÁNĚ 

sv.Josef 7.30  za farníky 

Hradec 8.00 za+ rodiče Lahodných a jejich sourozence, za +++ 

farní kostel 9.30 za+Josefa Půlkrábka a celou rodinu 

Vendolí  9.45 za+Ludmilu a Miroslava Hladíkovy;za+Michala Flídr 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

farní kostel 15.00 svátostné požehnání 

farní kostel 16.30 za farníky 

Pondělí 
26.12 

sv. Štěpána,prvomučedníka 

sv. Josef 7.30  
za živou a + rodinu Švecovu, Kabátovu,+bratry,švagra 
a +++ 

Hradec 8.00 za farníky 

farní kostel 9.30 za+rodiče Marii a Arnošta Zedníkvy, celou rodinu,++ 

Vendolí  9.45 za+Františka Bednáře a celou rodinu 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

farní kostel 18.00 vánoční koncert Daliboru 

Úterý 
27.12. 

sv. Jana Evangelisty 
při mši žehnání vína 

   

farní kostel 18.00 
za+ Antonína a Boženu Nádvorníkovy, živou a + 
rodinu 

Středa 
28.12. 

Svátek Betlémských neviňátek 
Hradec   mše nebude 

farní kostel 18.00 za+ Ferdinanda Fusche a +++ 

Čtvrtek 
29.12. 

sv. Tomáše, Becketa, biskupa a 
muč. 

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

   

Pátek 
30.12. 

Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie 
a Josefa 
při mši obnova manželských slibů 

Vendolí  mše není 

farní kostel 9.00 na úmysl dobrodince 

Hradec 16.00 na úmysl celebranta 

farní kostel 18.00 
za+ rodiče z obou stran, + kmotry, požehnání pro 
celou rodinu a za++++ 

Sobota  
31.12. 

sv. Silvestra, pp. 
vigilie slavnosti Matky Boží 

farní kostel 13.00  adorace  

farní kostel 16.30  mše za farníky 

Kam. Horka 21.00 za farníky 

Hradec 16.00 na  

Neděle 
1.1. 

slavnost Matky Boží Panny 
Marie 

sv.Josef 7.30  za farníky 

Hradec 8.00 na úmysl celebranta 

farní kostel 9.30 za+ Antonína Nádvorníka a rodinu 

Vendolí  9.45 za farníky 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

farní kostel 15.00 požehnání  

farní kostel 16.30 za farníky 

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

 

• Děkuji za dary  22.000,-Kč na kostely ve Svitavách.  

• Děkujeme za vánoční výzdobu Betlémů, úklid a výzdobu kostelů; zvláštní poděko-
vání za zpěvy a varhanní doprovody; Pán ať Vás požehná 

 

  

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/

