
SVITAVY, HRADEC N. S., SKLENÉ, VENDOLÍ   2023 

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  
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 + manželku, 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 

Pondělí 
23.1. 

 
   

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

Úterý  
24.1. 

sv. Františka Saleského, bisku-
pa a uč.c. 

farní kostel 15.00 adorace za potřeby diecéze 

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

Středa 
25.1. 

svátek Obrácení sv. Pavla 

Hradec 16.00  na úmysl bratra Jana 

farní kostel 18.00 
za+ Michala, Richarda, Valerii  Kotlárovy a celou 
rodinu 

Čtvrtek 
26.1. 

sv. Timoteje a Tita, biskupů 
farní kostel 

9.00 
 

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

   

Pátek 
27.1. 

sv. Anděly Mericiové 

Vendolí  9.00 na úmysl dobrodince  

fara  náboženství 13.15 a 14.00 

farní kostel 15.00 adorace 

Hradec 16.00 za+ rodiče Říhovy, + syna Václava, živé rodiny a ++++ 

farní kostel 18.00 za farníky 

fara 19.00 příprava na biřmování 

Sobota  
28.1. 

sv. Tomáše Akvinského, kněze 
a učitele církve 

   

sv.Josef 18.00 
zarodinu Haluzovu, Doubkovu  a celou rodinu 
přípravana biřmování 

Neděle 
29.1. 

4. neděle v liturgickém mezi-
bobí 

sv.Josef 7.30  za farníky 

Hradec 8.00 za + Josefa Trapla,jeho živou a + rodinu a +++ 

farní kostel 9.30 za farníky -   missa mundi  

Vendolí  9.45 na úmysl celebranta 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

Kam. Horka 11.00 za + Jaroslava a Zdenka Fronkovy a + Martu Báčovou 

farní kostel 16.30 
za +syna Leoše, za živou dceru Marii a celou rodinu;             
po mši adorace 

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

 
 
Děkujeme za sbírku na mládež:  
Vendolí     600,-Kč;     Sklené 1.000,-Kč;  Hradec   2.250,-Kč;    Svitavy 11.254,-Kč 
 

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/

