
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 20. – 27. 3. 2022 
 

 

Ne 
20. 3. 

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

18:00 NPM Za záchranu života v naší zemi 
  

Po 
21. 3. 

3. týden postní 
9:00 NPM  

18.00 NPM Za Janu Sadílkovou, rody Votavů a Sadílků 
 

Út 
22. 3. 

3. týden postní 18.00 NPM Za P. Ireneje Hlavačku 

  

St 
23. 3.  

3. týden postní 8:00 NPM Za vnoučata 

 

Čt 
24. 3. 

3. týden postní 
17:00 

NPM 

Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00 
Na poděkování za 75 let života, za dar 
zdraví, za dar dětí a vnoučat 

 

Pá 
25. 3.  

Slavnost 
Zvěstování Páně 

18:00 NPM Za Jaroslava Nováka a celý rod Nováků 

  

So 
26. 3. 

3. týden postní 18:00 NPM Za celé rody Soškovy a Sukdolákovy a DVO 

 

Ne 
27. 3. 

4. neděle postní 
8:30 NPM 

Za Františka a Jiřinu Kubátovy a jejich 
rodiče  

18:00 NPM 
Za manžela, sourozence, rodiče z obojí 
strany a DVO 

 

Ohlášky: 
o Srdečně všechny zveme do farní kavárny – každou neděli 9:30 – 10:30 hod 
o Příští neděli bude sbírka určena na opravy fary 
o Sbírka na pomoc Ukrajině činila 59.765 Kč – všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať – je možno stále 

přispívat, kasička zůstává i nadále na bočním oltáři 
o Na pomoc Ukrajině se koná také materiální sbírka – viz plakátek na vývěsce i na farním webu  
o V pondělí 21. 3. bude navíc mše sv. v 9 hod – u příležitosti vikariátní schůze 
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 Ve středu 23. 3. se koná Nikodémova noc - od 19 do 21 hod v kostele NPM – tichá adorace NSO 

a příležitost ke svátosti smíření či duchovnímu rozhovoru 
o Od pátku 25. 3. do neděle 27. 3. se koná modlitební Triduum společenství matek a otců – v pátek 

křížová cesta v 17:15 hod a v sobotu adorace NSO od 17 hod – zveme i ostatní z farnosti  
o Pobožnost křížové cesty  se koná každý pátek v 17:15 hod a každé pondělí a čtvrtek po mši sv. 
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 Další neděli (3. 4.) zveme (nejen) rodiny s dětmi na křížovou cestu ke sv. Anně u Pohledu od 15 hod 
o Zveme děti k plnění  postních úkolů – prosíme děti, ať po mši svaté přijdou ke stolečku s biblickými 

postavičkami – za splněný úkol získají samolepku 
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 

 

 
 
 
 
 
 
 


