
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 16. – 23. 1. 2022 
 

 

Ne 
16. 1. 

2. neděle 
v mezidobí 

8:30 NPM Za Josefa Blažka a DVO 

18:00 NPM Za P. Antonína Dudu a Zdenu Kotenovou 
  

Po 
17. 1. 

Sv. Antonína, 
opata 

18:00 NPM Za dar zdraví pro syna Marka 

 

Út 
18. 1. 

P. Marie, Matky 
jednoty křesťanů 

18.00 NPM Na úmysl dárce 

  

St 
19. 1.  

2. týdne 
v mezidobí 

8:00 NPM Za Pavla Doubka 

 

Čt 
20. 1. 

2. týdne 
v mezidobí 

17:00 
NPM 

Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00 Na úmysl dárce 
 

Pá 
21. 1.  

Sv. Anežky 
Římské 

18:00 NPM Za Janu Sadílkovou, rody Votavů a Sadílků 

  

So 
22. 1. 

2. týdne 
v mezidobí 

18:00 NPM 
Za Marii Růžkovou, jejího manžela Karla, 
rodiče z obojí strany a DVO 

 

Ne 
23. 1. 

3. neděle 
v mezidobí 

8:30 NPM Za rodiče Jiřinu a Stanislava Prostředních 

18:00 NPM Na úmysl dárce 

 

Ohlášky: 
o V úterý 18. 1. se koná „Večer s papežem“ – zamyšlení nad jeho dokumenty – od 19 hod na faře  
o Ve středu 19. 1. se koná ekumenická bohoslužba v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů -  

v 18 hod zde v kostele 
o Ve čtvrtek 20. 1. se koná schůzka organizátorů k Noci kostelů – v 19 hod na faře – zveme i další 

zájemce, kteří by se chtěli zapojit 

o Hledáme ženy (mladšího a středního věku), které by byly ochotné 1x za měsíc uklízet v kostele 
(např. v pátek večer po mši sv.) – informace u paní Pavlasové 

o V sakristii je připravena tabulka, kde se můžete zapsat na čtení při nedělní ranní mši sv. 
o Zveme vás všechny k modlitbě za našeho duchovního otce Oldřicha, který bude mít na konci ledna 

narozeniny – vzadu na stolečku (a na farním webu) je modlitba na 9 dní – začíná se 22. 1. 
o Rádi bychom poděkovali všem, kdo pomáhají s opravami i údržbou fary a kostela. Také všem 

hudebníkům a ostatním, kteří pomáhají při liturgii. 
 

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. Jakub Brabenec 731 723 247 

 

 

 

NPM – kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 

 


