Pořad bohoslužeb
Havlíčkův Brod | 10. – 17. 4. 2022
8:30

NPM

Za rodinu Veletovu a Koudelkovu a DVO

18:00

NPM

Za ukončení války na Ukrajině
a za ochranu a pomoc pro civilisty

Svatý týden

18:00

NPM

Na poděkování, za dar víry, lásky a pokoje
a za dar manželství

Út
12. 4.

Svatý týden

18.00

NPM

Na poděkování s prosbou o Boží
požehnání pro celou rodinu

St
13. 4.

Svatý týden

8:00

NPM

Za Františka a Ludmilu Laudátovy
a všechny živé i zemřelé z jejich rodu

Čt
14. 4.

Zelený čtvrtek

18:00

NPM

Za celou naši farnost

Pá
15. 4.

Velký pátek

18:00

NPM

So
16. 4.

Bílá sobota

19:00

NPM

Za celou naši farnost

Ne
17. 4.

Slavnost
Zmrtvýchvstání
Páně

8:30

NPM

Za P. Josefa Crlu, jeho rodiče, bratra
a DVO

18:00

NPM

Ne
10. 4.

Květná neděle

Po
11. 4.

----------------------

Ohlášky:
o Srdečně všechny zveme do farní kavárny – každou neděli 9:30 – 10:30 hod
o Pobožnost křížové cesty se koná v pondělí po mši sv. (naposledy)
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 12. 4. se koná „Večer s papežem“ – zamyšlení nad jeho dokumenty – od 19 hod na faře
o Příležitost ke svátosti smíření je podle rozpisu na nástěnce – pouze do středy 13. 4. –
(o velikonočním triduu není pro sv. zpověď prostor pro velkou vytíženost kněží)
o Na Zelený čtvrtek bude od 19 do 24 hod otevřen kostel k adoraci v Getsemanské zahradě
o Na Velký pátek 15. 4. zveme všechny na křížovou cestu od 10 hod – začátek je ve Vlkovsku
u Andělského kříže, půjdeme cestou na Kalvárii v parku
o Boží hrob bude otevřen na Velký pátek od 19 do 24 hod a na Bílou sobotu od 9 do 16 hod – prosíme
vás o zapsání služeb do tabulky u Jany Staré nebo Petra Trefila
o Na Bílou sobotu v 8 hod zveme ke společné modlitbě se čtením (z breviáře) u Božího hrobu
o V neděli 17. 4. na Boží Hod velikonoční se konají dva sváteční koncerty v kostele sv. Vojtěcha –
od 16 a 19 hod – s písněmi z muzikálů vystoupí Radek Novotný – viz plakátek na nástěnce
o Ještě i v tomto týdnu zveme děti k plnění postních úkolů – prosíme, 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
o Vzadu na stolečku je k rozebrání korespondence ohledně televize Noe

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

