
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  
7.1. 

v Koclířově duchovní obnova  
   

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

Neděle 
8.1. 

Svátek Křtu Páně,  
končí doba vánoční  
 

16.30 Tříkrálový průvod 
 

Betlémy zůstávají v kostele do Hromnic 

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 

Pondělí 
9.1. 

 
   

farní kostel 9.00 
za živou a + rodinu Luňáčkovou, Suchou, Strachotovu 
a +++ 

Úterý  
10.1. 

 

   

farní kostel 18.00 
za+ Boženu a Aloise Ducháčkovy, jejich rodiče, za + 
Elišku a Josefa Winklerovy, za rodinu Winklerovu a 
Antlovu 

Středa 
11.1. 

 
Hradec  16.00  na úmysl bratra Jana 

farní kostel 18.00 za+Josefa Půlkrábka, celou živou a + rodinu 

Čtvrtek 
12.1. 

 
farní kostel 9.00 

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

farní kostel 17.30 ekumenické m odlitební setkání za jednotu křesťanů 

Pátek 
13.1. 

sv. Hilaria, biskupa a uč. církve 
 
Fara Sy 19.00 setkání pastorační rady 
farnosti  
(přírava na biřmování nebude) 

Vendolí  9.00 na úmysl dobrodince  

fara  náboženství 13.15; 14.00;  

farní kostel 15.00 adorace 

Hradec 16.00 za +rodiče Korcovy a jejich celou živou rodinu 

farní kostel 18.00 na dobrý úmysl dárce 

Sobota  
14.1. 

 
   

sv.Josef 18.00 na úmysl paní Stloukalové za celou živou a + rodinu 

Neděle 
15.1. 

 
2. neděle v liturgickém mezi-
bobí 
 
Sbírka na světové setkání mládeže v 
Lisabonu (1.-6.8.) 

sv.Josef 7.30  za živou a + rodinu Trunečkvou 

Hradec 8.00 za+ Bohuslava Taubera a celou živou a + rodinu,+++ 

farní kostel 9.30 
za rodinu Jiřiny a Miloslava Poláškovy a jejich živé 
rodiny   (příprava na 1. sv. přijímání) 

Vendolí  9.45 na úmysl celebranta 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

farní kostel 16.30 
za +Magdalénu a Alexandra Čonkovy a celou rodinu 
po mši adorace; od 18.00 adorace Služebníků Vele-
kněžského Srdce Ježíšova) 

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

 
 

• Děkuji za přípravu Tříkrálového průvodu a zveme na setkání  s Mudrci v 16.30 na svitavském 

náměstí 

• Děkuji za spoluslavení mše 

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/

