
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  
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 Čonkovi a celou rodinu 
po mši adorace; od 18.00 adorace Služebníků Vele-
kněžského Srdce Ježíšova) 

Pondělí 
16.1. 

 
   

farní kostel 9.00 na úmysl paní Stloukalové za celou živou a + rodinu 

Úterý  
17.1. 

sv. Antonína, opata 
adorační den Vranová Lhota 
Svitavy adorace od 15.00-18.00 

farní kostel 15.00 adorace za potřeby diecéze 

farní kostel 18.00 na úmysl dárce 

Středa 
18.1. 

Panny Marie, Matky jednoty 
křesťanů 

Hradec  16.00  na úmysl bratra Jana 

farní kostel 18.00 za+ Emilíi Zedníkovou, + rodiče a +++ 

Čtvrtek 
19.1. 

 
farní kostel 9.00 

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

Evangelický sál 
Poličská ulice 

17.30 ekumenické modlitební setkání za jednotu křesťanů 

Pátek 
20.1. 

sv. Fabiána a Šebestiána 

Vendolí  9.00 na úmysl dobrodince  

fara  náboženství 13.15 a 14.00 

farní kostel 15.00 adorace 

Hradec 16.00 za+ Tomáše Kučeru, za živou a + rodinu a ++++ 

farní kostel 18.00 za farníky 

fara 19.00 příprava na biřmování 

Sobota  
21.1. 

sv. Anežky Římské, panny a 
muč. 

   

sv. Josef 18.00 
za+ Kamila a Václava Kotlárových a celou rodinu 
přípravana biřmování 

Neděle 
22.1. 

 
3. neděle v liturgickém mezi-
bobí 
 
Neděle Božího slova  
 
sbírka na šíření Bible 

 

sv. Josef 7.30  za Emílii Horákovou, celou živou a + rodinu 

Hradec 8.00 
za živé a + rodiny  Kovářovou, Svobodovou, 
Hložkovou, Pařízkovou, Šustrovou a +++ 

farní kostel 9.30 za živé a + rodiny z obou stran a +++ 

Vendolí  9.45 na úmysl celebranta 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

farní kostel 16.30 
za + Boženu a Františka Dobešovy a celou rodinu Bra-
jerovu             po mši adorace  

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

 

• Setkání ekonomické rady farnosti bude ve středu od 17.30 na faře. 

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/

