
2023   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  
31.12. 

sv. Silvestra, pp. 
 
vigilie slavnosti Matky Boží 

farní kostel 13.00  adorace  

Hradec 16.00 na  úmysl celebranta 

farní kostel 16.30 mše na poděkování za farníky 

Kam. Horka 21.00 za farníky 

sv.Josef 23.30 tichá adorace 

Neděle 
1.1. 

Den modliteb za mír 
 
Slavnost Matky Boží, 
 panny Marie 
 
při mši v 9.30 žehnání koledníků 

sv.Josef 7.30  na úmysl celebranta 

Hradec 8.00 za farníky 

farní kostel 9.30 za+ Antonína Nádvorníka a rodinu 

Vendolí  9.45 za farníky 

Sklené 11.00  za farníky 

farní kostel 15.00 požehnání  

farní kostel 16.30 za farníky 

Pondělí 
2.1. 

sv. BasilaVelikého a Řehoře 
Naziánského, biskupů a uč.círk 

   

farní kostel 9.00 za rodinu Navrátilovu a Málkovu 

Úterý  
3.1. 

Nejsvětějšího Jména Ježíš 
   

farní kostel 18.00 na úmysl paní Stloukalové a za celou rodinu 

Středa 
4.1. 

 
Hradec  16.00  na úmysl bratra Jana 

farní kostel 18.00 za živou a + rodinu Tomšíčkovou 

Čtvrtek 
5.1. 

 
 

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

sv. Jiljí 11.00 pohřeb Emilie Zedníkové 

Pátek 
6.1. 

Slavnost Zjevení Páně 
 
žehnání vody, kadidla a křídy 

 

Vendolí   mše nebude 

farní kostel 9.00 na úmysl dobrodince  

fara  náboženství od 13.15 a 14.00 

Hradec 16.00 na úmysl celebranta 

farní kostel 18.00 za farníky 

fara 19.00 příprava  biřmování 

Sobota  
7.1. 

1. sobota v měsíci  
v Koclířově duchovní obnoval;  
mše v 10.30 a v 17.00 

Hradec.nS. 10.00 pohřeb +Zdeňky Vařejkové 

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

Neděle 
8.1. 

Svátek Křtu Páně 
 
končí doba vánoční  
 
Betlémy zůstávají v kostele do Hrom-
nic 

sv.Josef 7.30  za+ Žofii Berkovou 

Hradec 8.00 za rodiče Barákovy syna Františka a snachu Ivanu a++ 

farní kostel 9.30 za rodinu Kosíkovu; mše pro rodiny s dětmi 

Vendolí  9.45 na úmysl celebranta 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

farní kostel 15.30 za farníky 

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

 

 

• Poděkování za dary 67.000,-Kč na farnost Sy;    na Sklené 4.000,-Kč 
 

• Kněží děkují za blahopřání a dárky od farníků; mockráte díky!!! 
 

• Tříkrálový průvod – v neděli 8. ledna od 16.30 z náměstí do kostela sv. Josefa. 
 

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/

