
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 27. 3. – 3. 4. 2022 
 

 

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 

  

Po 
28. 3. 

4. týden postní 18:00 NPM Za P. Josefa Němečka 

 

Út 
29. 3. 

4. týden postní 18.00 NPM Na úmysl dárce 

  

St 
30. 3.  

4. týden postní 8:00 NPM Za manžela Jaroslava a rodiče 

 

Čt 
31. 3. 

4. týden postní 
17:00 

NPM 
Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00  
 

Pá 
1. 4.  

4. týden postní 18:00 NPM Za Jarmilu Macháčkovou 

  

So 
  2. 4. 

4. týden postní 

8:00 NPM 
Za rodinu Musilovu, Pavlasovu, Fejtovu, 
Vencovských a DVO 

18:00 NPM 
Za rodiče Šmirousovy a Choutkovy 
s prosbou o Boží požehnání pro jejich 
potomky 

 

Ne 
3. 4. 

5. neděle postní 
8:30 NPM 

Za Marii, Anežku a Hynka Rasochovy 
a DVO 

18:00 NPM  

 

Ohlášky: 
o Srdečně všechny zveme do farní kavárny – každou neděli 9:30 – 10:30 hod 
o Tuto neděli bude sbírka určena na opravy fary 
o Tuto neděli (27. 3.) vás zveme na křížovou cestu v Krátech u Olešné – od 14:30 hod - odjezd od fary 

je ve 14 hod pro ty, kteří si jej domluvili  
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 29. 3. se koná „Večer s papežem“ – zamyšlení nad jeho dokumenty – od 19 hod na faře 
o Ve čtvrtek 31. 3. se koná schůzka pastorační rady farnosti – v 19 hod na faře 
o Pobožnost křížové cesty se koná každý pátek v 17:15 hod a každé pondělí a čtvrtek po mši sv. 
o V pátek 1. 4. vás zve na křížovou cestu v 17:15 hod společenství modliteb matek – bude to křížová 

cesta hodně rozjímavá, s varhanní hudbou, která bude vytvářet atmosféru jednotlivých zastavení 
o V sobotu 2. 4. se koná Večer chval od 19 hod – srdečně zve kapela Výbuch 
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 Stále probíhá sbírka na pomoc Ukrajině – kasička je na bočním oltáři – všem dárcům upřímné Pán 

Bůh zaplať, také se koná materiální sbírka – viz plakátek na vývěsce 



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 

 

 


