
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 27. 2. – 6. 3. 2022 
 

 

Ne 
27. 2. 

8. neděle 
v mezidobí 

8:30 NPM 
Za Václava a Marii Zezulákovy, jejich 
rodiče a zemřelé děti 

18:00 NPM 
Za zemřelé Františka a Elišku 
Niedermertlovy a jejich děti s rodinami 

  

Po 
28. 2. 

8. týdne 
v mezidobí 

18:00 NPM 
Na poděkování s prosbou o Boží 
požehnání pro celou rodinu a DVO 

 

Út 
1. 3. 

8. týdne 
v mezidobí 

18.00 NPM Za Danielu a Renatu 

  

St 
2. 3.  

Popeleční středa 

8:00 NPM Za čtyři vnučky 

18:00 NPM 
Za ukončení války na Ukrajině a za mír 
na celém světě 

 

Čt 
3. 3. 

po Popeleční 
středě 

17:00 
NPM 

Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00 
Za živé i zemřelé kněze z havlíčkobrodské 
a skuhrovské farnosti 

 

Pá 
4. 3.  

po Popeleční 
středě 

18:00 NPM 
Za rodiče Annu a Václava Enderlovy, 
jejich syny a DVO 

  

So 
5. 3. 

po Popeleční 
středě 

8:00 NPM 
Za manžela, bratra, rodiče Tomšů, 
Stehnovy a DVO 

18:00 NPM 
Za Boží ochranu, dar víry a zdraví pro 
celou rodinu 

 

Ne 
6. 3. 

1. neděle postní 
8:30 NPM Na poděkování za prožité roky 

18:00 NPM Na úmysl dárce 

 

Ohlášky: 
o Tuto neděli 27. 2. zveme všechny opět do farní kavárny – 9:30 – 10:30 hod 
o Tuto neděli 27. 2. je sbírka určena na opravu kostela sv. Kateřiny, na pomoc Ukrajině je možno 

přispět do kasičky na bočním oltáři 
o V úterý 1. 3. se koná „Večer s papežem“ – zamyšlení nad jeho dokumenty – od 19 hod na faře 
o V úterý 1. 3. se koná také schůzka k Noci kostelů – v 19 hod na faře 
o Na Popeleční středu 2. 3. bude mše sv. navíc také večer v 18 hod – je to den přísného postu 
o Pobožnost křížové cesty bude každý pátek v 17:15 hod a každé pondělí a čtvrtek po mši sv. 
o V pátek 11. 3. večer a v sobotu 12. 3. dopoledne se bude konat postní duchovní obnova – 

podrobnosti na plakátku (v pátek pro mládež, v sobotu pro farnost) 
o Zveme všechny malé děti a školáky z 1. stupně k plnění jednoduchých postních úkolů doma 

v rodině – začínáme 1. neděli postní – po ranní mši svaté – u stolečku s biblickými postavičkami 
o K dispozici jsou postní brožury – za 40 Kč 
o Vzadu na stolečku je možnost sdělit své připomínky a náměty - pro pastorační radu  
o V sakristii je připravena tabulka, kde se můžete zapsat na čtení při nedělní ranní mši sv. 
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 

 

 


