Pořad bohoslužeb
Havlíčkův Brod | 24. 4. – 1. 5. 2022

Ne
24. 4.

2. neděle
velikonoční

9:00

NPM

18:00

NPM

Po
25. 4.

Svátek sv. Marka

18:00

NPM

Út
26. 4.

po 2. neděli
velikonoční

18.00

St
27. 4.

po 2. neděli
velikonoční

8:00

Čt
28. 4.

po 2. neděli
velikonoční

Pá
29. 4.

Svátek sv.
Kateřiny Sienské

So
30. 4.

po 2. neděli
velikonoční

Ne
1. 5.

3. neděle
velikonoční

Za Jiřinu a Františka Kubátovy, jejich
rodiče, celé rody a DVO
Za Jana a Zdenku Rybenských a za živé
i zemřelé z rodu Rybenských a Pěničků
Za záchranu života v naší zemi

VOJTĚCH Za Rudolfa Myšku a jeho rodiče
NPM

Za manžela Jaromíra, rodiče Petrusovy,
Pavlíčkovy, jejich syna a DVO

NPM

Pozvání k eucharistické adoraci
Za Boží požehnání pro rodiny dětí a návrat
k víře

18:00

NPM

Za manžela Blahoslava, jeho rodiče
a zemřelé sourozence

18:00

NPM

Za uzdravení Jana Pospíchala zraněného
ve válce na Ukrajině

9:00

NPM

Za zemřelou Janu Rasochovou a DVO

18:00

NPM

Za rodiče Hejných, Machovcovy
a za manžele Staňkovy

17:00
18:00

Ohlášky:
o Srdečně všechny zveme do farní kavárny – každou neděli po mši svaté
o Ještě předtím vás zveme k modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství (15 minut), neboť dnes je
neděle Božího milosrdenství (zde v kostele hned po mši svaté)
o Od tohoto týdne bude nedělní mše svatá od 9:00 hod
o Tuto neděli (24. 4.) je sbírka určena na opravy kostela sv. Kateřiny
o V úterý 26. 4. se koná „Večer s papežem“ – zamyšlení nad jeho dokumenty – od 19 hod na faře
o Úterní mše svatá bude již v kostelíku sv. Vojtěcha (až do Dušiček)
o Zveme všechny k modlitbě růžence za ukončení války na Ukrajině a za mír na celém světě – každou
středu v 7:30 hod - před ranní mší svatou
o Stále probíhá sbírka na pomoc Ukrajině – kasička je na bočním oltáři
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
VOJTĚCH – kostel sv. Vojtěcha

