
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 23. – 30. 1. 2022 
 

 

Ne 
23. 1. 

3. neděle 
v mezidobí 

8:30 NPM Za rodiče Jiřinu a Stanislava Prostředních 

18:00 NPM Na úmysl dárce 
  

Po 
24. 1. 

Sv. Františka 
Saleského 

18:00 NPM 
Na poděkování za 97 let života s prosbou 
o Boží požehnání 

 

Út 
25. 1. 

Svátek Obrácení 
sv. Pavla 

18.00 NPM Na úmysl dárce 

  

St 
26. 1.  

Sv. Timoteje 
a Tita 

8:00 NPM Za vnuka Filipa 

 

Čt 
27. 1. 

3. týdne 
v mezidobí 

17:00 
NPM 

Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00 Za zemřelého syna Michala 
 

Pá 
28. 1.  

Sv. Tomáše 
Akvinského 

18:00 NPM Za Jana Beránka, jeho rodinu a DVO 

  

So 
29. 1. 

3. týdne 
v mezidobí 

18:00 NPM 
Za Jarmilu a Josefa Svobodovy, jejich 
rodiče a sourozence 

 

Ne 
30. 1. 

4. neděle 
v mezidobí 

8:30 NPM 
Za rodinu Vondráčkovu a Pavlíkovu 
a jejich rody 

18:00 NPM  

 

Ohlášky: 
o Probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů – prosíme i o Vaši modlitbu na tento úmysl 
o Ve středu 26. 1. se koná Nikodémova noc - od 19 do 20 hod v kostele NPM – tichá adorace NSO  
o Od pátku 28. 1. do neděle 30. 1. se koná modlitební Triduum společenství matek a otců – v pátek 

a v sobotu bude adorace NSO od 17 hod – zveme i ostatní z farnosti – podrobnosti na plakátku 
o Příští neděli bude sbírka určena na opravy fary 
o Vzadu na stolečku je možnost sdělit své připomínky a náměty ohledně farnosti – pro farní radu 
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 – začalo 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 

 

 


