
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 1. – 8. 3. 2020 
 

 

Ne 
1. 3. 

1. neděle 
postní 

8:30 NPM 
Za maminku, synovce Jiřího, za Boží ochranu 
a pomoc pro děti, sourozence, jejich rodiny 
a za dceru Lucii 

18:00 NPM Za zemřelou Ludmilu Šlejtrovou 
  

Po 
2. 3. 

po 1. neděli 
postní 

18:00 NPM Za čtyři vnučky 

 

Út 
3. 3. 

po 1. neděli 
postní 

18:00 NPM Za Františka Růta a DVO 

  

St 
4. 3.  

po 1. neděli 
postní 

8:00 NPM 
Za manžela Jaromíra, rodiče Petrusovy 
a Pavlíčkovy, jejich syna a DVO 

 

Čt 
5. 3. 

po 1. neděli 
postní 

10:00 HUS  

15:00 REYN  

17:00 
NPM 

Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00 
Za Karla a Albínu Prostředních, jejich rodiče 
a sourozence 

 

Pá 
6. 3.  

po 1. neděli 
postní 

18:00 NPM Za Josefa a Rudolfa Pacala 

  

So 
7. 3. 

po 1. neděli 
postní 

8:00 NPM Za živé i zemřelé dobrodince a dárce naší farnosti 

12:00 NPM  

15:00 REYN  

18:00 NPM Za Františka a Marii Bártovy, dceru Marii a DVO 
 

Ne 
8. 3. 

2. neděle 
postní 

8:30 NPM Na poděkování za prožité roky 

18:00 NPM 
Za Aničku a Jaroslava Pertlovy a ostatní zemřelé 
z toho rodu 

 

Ohlášky: 
o Srdečně vás všechny zveme do farní kavárny jako každou neděli po mši sv. od 9:30 do 10:30 hod 
o Sbírka minulou neděli na opravu kostela sv. Kateřiny činila 16.973 Kč – všem dárcům upřímné Pán 

Bůh zaplať 
o Tuto neděli (1. 3.) zahájíme cyklus nedělního katechismu – 15 min po mši svaté v kostele 
o V úterý 3. 3. od 19 hod na faře bude pokračovat povídání o liturgii 
o Ve čtvrtek 5. 3. bude od 19 hod na faře zkouška chrámového sboru 
o Pobožnost křížové cesty bude v pátek od 17:15 hod 
o Prosíme zástupce různých společenství, aby si zapsali v sakristii termín, kdy povedou křížovou cestu 
o Postní duchovní obnova se koná v sobotu 7. 3. od 9 hod na faře, povede ji P. Jan Uhlíř z Kutné Hory 

a již v pátek 6. 3. po mši sv. bude možnost setkání s ním. Duchovní obnova bude zakončena 
v sobotu mší sv. ve 12 hod – podrobnosti na plakátku ve vývěsce 

o Vzadu v kostele je na stolečku připravena tabulka - pro lektory nedělních čtení 
o Rovněž je vzadu tabulka s rozpisem, kdy v době postní můžete do své rodiny pozvat některého 

z kněží v naší farnosti (jedná se o postní aktivitu katecheze v rodinách) 
o V poličce u novin jsou k dispozici postní brožurky královéhradecké diecéze se zamyšlením na každý 

den – za 36 Kč 



o Rádi bychom poděkovali všem, kdo pomáhají s opravami i údržbou fary a kostela   
 

Půl hodiny před každou mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie (NPM) je možné přistoupit 
ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru. 

 

Duchovní správa: 

P. Oldřich Kučera, 731 402 249 

P. Petr Soukal, 736 704 332 

 

 

 

NPM – kostel Nanebevzetí Panny Marie 
HUS – DD, Husova 2119 
REYN – DD, Reynkova 3643 
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