
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  
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 
 
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 

Pondělí 
6.2. 

sv. Pavla Mikiho a druhů, muč. 
farní kostel 9.00 

za  živou a + rodinu Onsorgovu, Jílkovu, Steinerovu a 
++++ 

fara 15.00 setkání  seniorů 

Úterý  
7.2. 

 
   

farní kostel 18.00 za spásu lidských duší 

Středa 
8.2. 

sv. Josefíny Bakhity, panny  
sv. Jeronýma Emilianiho 

Hradec 16.00  na úmysl bratra 

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

Čtvrtek 
9.2. 

 
farní kostel 9.00 

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

pravoslavný 
kostel 

18.00 ekumenické zpěvy z Taize 

Pátek 
10.2. 

sv. Scholastiky 

Vendolí  9.00 na úmysl dobrodince  

fara  náboženství od 13.15 a 14.00 

farní kostel 15.00 adorace 

Hradec 16.00 za + Františku Burešovu  a manžela 

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

fara 19.00 příprava na biřmování 

Sobota  
11.2. 

Panny Marie Lurdské 
   

sv. Josef 18.00 
za živou a + rodinu Kroulíkovou a Kučerovu  
                                           příprava na biřmování 

Neděle 
12.2. 

6. neděle v liturgickém  
mezidobí 

sv. Josef 7.30  za+ Jaroslava Hubáčka+ rodiče 

Hradec 8.00 za Bertu a Václava Rodinovy, za živou a + rodinu a + 

farní kostel 9.30 
za+ Alžbětu Talířovou, manžela Václava, živou a + 
rodinu Talířovou  

Vendolí  9.45 na úmysl celebranta 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

farní kostel 16.30 
za rodinu Poštulkovu a Valouchovu; po mši adorace  
od 18.00 služebníků Velekněžského srdce Ježíšova  

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

 
 
Děkujeme za úklid vánoční výzdoby. 
 

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/

