
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 1. – 8. 5. 2022 
 

 

Ne 
1. 5. 

3. neděle 
velikonoční 

9:00 NPM Za zemřelou Janu Rasochovou a DVO 

18:00 NPM 
Za rodiče Hejných, Machovcovy 
a za manžele Staňkovy 

  

Po 
2. 5. 

Sv. Atanáše 18:00 NPM Za Jarmilu Macháčkovou 

 

Út 
3. 5. 

Svátek sv. Filipa 
a Jakuba 

18.00 VOJTĚCH Za Marii Řehořovou, její rodiče a DVO 

  

St 
4. 5.  

po 3. neděli 
velikonoční 

8:00 NPM 
Za rodiče, prarodiče, bratra, švagrovou 
a DVO 

 

Čt 
5. 5. 

po 3. neděli 
velikonoční 

17:00 
NPM 

Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00 Za P. Josefa Němečka 
 

Pá 
6. 5.  

po 3. neděli 
velikonoční 

18:00 NPM 
Za maminku Marii Novou a celou její 
rodinu 

  

So 
  7. 5. 

po 3. neděli 
velikonoční 

8:00 NPM 
Za zemřelou paní Beránkovou, Boba 
Dolejšího a celou živou rodinu 

18:00 NPM  
 

Ne 
8. 5. 

4. neděle 
velikonoční 

9:00 NPM 
Za rodinu Bezouškovu, Musilovu, 
Jakešovu, Václava Šimka, P. Hodíka a DVO 

18:00 NPM  

 

Ohlášky: 
o Srdečně všechny zveme do farní kavárny – každou neděli po mši svaté 
o Nedělní mše svatá začíná v 9:00 hod (neboť naši kněží dostali na starost také farnost Lučice) 
o Úterní mše svatá je 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 Ve středu 4. 5. se koná Nikodémova noc - od 19 do 21 hod v kostele NPM – tichá adorace NSO 

a příležitost ke svátosti smíření či duchovnímu rozhovoru 
o Ve čtvrtek 5. 5. se koná schůzka pastorační rady farnosti – od 19 hod na faře 
o V sobotu 7. 5. se koná pouť Charity ke sv. Anně – srdečně zveme také farníky – pěšky od fary v HB 

(v 9 hod) nebo vlakem (v 11 hod), mše sv. u sv. Anny ve 12 hod, občerstvení – viz plakátek 
o V sobotu 14. 5. se koná farní pouť do Golčova Jeníkova – podrobnosti na plakátku – prosíme, 

zapište se v sakristii do tabulky - kdo má zájem o odvoz autem, kdo nabízí volná místa ve svém 
autě a kdo se zúčastní společného oběda (řízek s bramborem nebo smažený sýr a hranolky) – 
nahlaste se nejpozději do neděle 8. 5.!!! 

o Májové pobožnosti v měsíci květnu se budou konat po večerní mši svaté 
o Sbírka minulou neděli na opravu kostela sv. Kateřiny činila 36.554 Kč – všem dárcům upřímné Pán 

Bůh zaplať 
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 
 

 

 


