
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  
28.1. 

sv. Tomáše Akvinského, kněze 
a učitele církve 

   

sv. Josef 18.00 
za rodinu Haluzovu, Doubkovu a celou rodinu;  
příprava na biřmování 

Neděle 
29.1. 

4. neděle v liturgickém  
mezidobí 

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 

Pondělí 
30.1. 

sv. Martiny 
   

farní kostel 9.00 za+ manželé Boštíkovy, Smejkalovy a rodiče 

Úterý  
31.1. 

sv. Jana Bosca, kněze  
   

farní kostel 18.00 na úmysl paní Stloukalové a za celou rodinu 

Středa 
1.2. 

 

Hradec 16.00  na úmysl bratra Jana; vigilie Hromnic; žehnání svící 

farní kostel 18.00 
za + Framtiška Šamalíka, manželky, + členy rodiny a 
+++ 

Čtvrtek 
2.2. 

Uvedení Páně do chrámu 
Hromnice; žehnání svící 

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

farní kostel 18.00 za  farníky 

Pátek 
3.2. 

sv. Blažeje, biskupa a muč. 
udělování svatoblažejského 
požehnání po mši 
 
první  pátek 

Vendolí 9.00 na úmysl dobrodince  

fara  náboženství 13.15 a 14.00 

farní kostel 15.00 adorace 

Hradec 16.00 za + Ladislava Vařejky, rodinu Vařejkovu a Lhotskou 

farní kostel 18.00 za farníky 

fara 19.00 příprava na biřmování 

Sobota  
4.2. 

sobotní pouť v Koclířově 
Koclířov  

10.30 mše s P. Pavlem Dokládalem 
17:00 hlavní POUTNÍ MŠE   -  P. MARTIN HÖNIG 

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

Neděle 
5.2. 

5. neděle v liturgickém  
mezidobí 
 
Svitavy: svatoblažejské požehnání 
se uděluje přede mší 

sv. Josef 7.30  za+ Emilii Zedníkovou, + rodiče a ++++ 

Hradec 8.00 za + rodiče Říhovy, syna Václava, živé rodiny a +++ 

farní kostel 9.30 
za farníky; mše pro rodiny s dětmi; příprava na 1. 
sv.přijímání 

Vendolí  9.45 za + rodiče Černých, syny a snachu Pavlu 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

farní kostel 16.30 za+ Vilmu Makulovou; po mši adorace do 18.30 

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

 
 
Děkujeme za sbírku na Bibli:  
 
Vendolí     690,-Kč;     Sklené 750,-Kč;  Hradec   2.450,-Kč;    Svitavy 9.242,-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/

