
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 22. – 29. 5. 2022 
 

 

Ne 
22. 5. 

6. neděle 
velikonoční 

9:00 NPM Za Marcelu Rasochovou a DVO 

18:00 NPM 
Za manžela Karla a oboje rodiče s prosbou 
o Boží pomoc pro celou rodinu 

  

Po 
23. 5. 

po 6. neděli 
velikonoční 

18:00 NPM Za záchranu života v naší zemi 

 

Út 
24. 5. 

po 6. neděli 
velikonoční 

18.00 VOJTĚCH 
Za rodinu Švandovu, Rosičkovu 
a Šťastných 

  

St 
25. 5.  

po 6. neděli 
velikonoční 

8:00 NPM 
Na poděkování za šťastné narození 
vnoučete s prosbou o Boží ochranu pro 
celou rodinu 

 

Čt 
26. 5. 

Slavnost 
Nanebevstoupení 

Páně 

17:00 

NPM 

Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00 
Za manžela Jaroslava, oboje rodiče, celé 
rody a DVO 

 

Pá 
27. 5.  

po 6. neděli 
velikonoční 

18:00 NPM 
Za rodiče Janákovy, Douchovy, celé rody 
a DVO 

  

So 
  28. 5. 

po 6. neděli 
velikonoční 

18:00 NPM Za Miloše Holého, manželku a DVO 

 

Ne 
29. 5. 

7. neděle 
velikonoční 

9:00 NPM Za Jaroslavu Kruntorádovou a DVO 

18:00 NPM Za rodiče, příbuzné a vnoučata 

 

Ohlášky: 
o Srdečně všechny zveme do farní kavárny – každou neděli po mši svaté 
o Sbírka příští neděli bude určena na opravy fary 
o V úterý 24. 5. se koná „Večer s papežem“ – zamyšlení nad jeho dokumenty – od 19 hod na faře 
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 Májové pobožnosti v měsíci květnu se konají po večerní mši svaté 
o V neděli 5. 6. se bude konat farní odpoledne – srdečně zveme všechny farníky 
o V sobotu 11. 6. zveme na manželské setkání – od 18 hod na farní zahradě 
o O prázdninách se budou konat dvě akce pro děti a mládež: 

1. Setkání na chalupě Paseky u Proseče – 17. – 23. 7., pro děti od 12 let 
2. Týden na faře v HB – 22. – 26. 8., pro děti od 6 let (denní hlídání dětí) 

 (Přihlašujte se do konce června u pana kaplana P. Jakuba Brabence) 
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: 
 

 
NPM – kostel Nanebevzetí Panny Marie 
VOJTĚCH – kostel sv. Vojtěcha 



P. Oldřich Kučera 731 402 249 

P. Jakub Brabenec 731 723 247 

  

 

 


