
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 13. – 20. 3. 2022 
 

 

Ne 
13. 3. 

2. neděle postní 

8:30 NPM 
Za Karla Vondru, manželku Marii, jejich 
dceru Marii Kuchařovou, švagra Josefa 
Lacinu a celé rody 

18:00 NPM 
Za Věru a Josefa Kubů, Hanu a Jiřího 
Lipenských, celý rod Kubů, Lipenských 
a za Boží ochranu pro celou rodinu 

  

Po 
14. 3. 

2. týden postní 18:00 NPM Za Josefa Mazálka 

 

Út 
15. 3. 

2. týden postní 18.00 NPM Za zemřelého Františka Tomana 

  

St 
16. 3.  

2. týden postní 8:00 NPM 
Za zemřelou Jarmilu Malečkovou, její 
rodiče a DVO 

 

Čt 
17. 3. 

2. týden postní 
17:00 

NPM 
Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00 Za Káju Beránka 
 

Pá 
18. 3.  

2. týden postní 18:00 NPM 
Za rodiče Caklovy, tři děti, rodiče, 
prarodiče a DVO 

  

So 
19. 3. 

Slavnost 
sv. Josefa 

18:00 NPM 
Za rodiče, syna Davida, rod Zachariášů, 
Šimků a Šimánků, za Petra a DVO 

 

Ne 
20. 3. 

3. neděle postní 
8:30 NPM Za zemřelého Františka Rasochu a DVO 

18:00 NPM Za záchranu života v naší zemi 

 

Ohlášky: 
o Srdečně všechny zveme do farní kavárny – každou neděli 9:30 – 10:30 hod 
o Každé úterý v 17:30 hod před mší sv. zveme všechny k modlitbě růžence za ukončení války 

na Ukrajině a za mír na celém světě 
o V úterý 15. 3. se koná „Večer s papežem“ – zamyšlení nad jeho dokumenty – od 19 hod na faře 
o V pátek 18. 3. bude večerní mše sv. sloužena již jako předvečer slavnosti sv. Josefa 
o Pobožnost křížové cesty bude každý pátek v 17:15 hod a každé pondělí a čtvrtek po mši sv. 
o Zveme všechny děti k plnění jednoduchých postních úkolů doma v rodině – prosíme děti, ať po mši 

svaté přijdou ke stolečku s biblickými postavičkami – za splněný úkol získají samolepku 
o Synodní skupinka manželů zve farníky na společnou křížovou cestu v Krátech 27.3. v 14:30 hod. 

(Kdo by se chtěl účastnil a nemá odvoz, napište se v sakristii. Odjezd od fary by byl ve 14 hod.) 
o Skautský oddíl Blesk pořádá materiální sbírku na pomoc Ukrajině – ve SKAUT klubu v Horní ulici, 

v pondělí, středu a pátek 15 – 18 hod – podrobnosti na plakátku 
o Stále probíhá sbírka na pomoc Ukrajině – kasička je na bočním oltáři – všem dárcům upřímné Pán 

Bůh zaplať 
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 

 

 


