
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 8. – 15. 5. 2022 
 

 

Ne 
8. 5. 

4. neděle 
velikonoční 

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

18:00 NPM 
Za zemřelého manžela Václava a celou 
živou a zemřelou rodinu 

  

Po 
9. 5. 

po 4. neděli 
velikonoční 

18:00 NPM 
Za živé i zemřelé dárce a dobrodince naší 
farnosti 

 

Út 
10. 5. 

po 4. neděli 
velikonoční 

18.00 VOJTĚCH 
Za rodiče a rodinu Vondrovu a Šedovu 
a DVO 

  

St 
11. 5.  

po 4. neděli 
velikonoční 

8:00 NPM Za prarodiče 

 

Čt 
12. 5. 

po 4. neděli 
velikonoční 

17:00 
NPM 

Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00 
Za Václava a Marii Tajovských, rodiče 
a sourozence 

 

Pá 
13. 5.  

po 4. neděli 
velikonoční 

18:00 NPM Za tragicky zemřelou kolegyni a její rodinu 

  

So 
  14. 5. 

Sv. Matěje 18:00 NPM 
Za Marii a Ladislava Císařovy, Annu 
a Františka Kolářovy, jejich celé rody 
a za Boženu a Josefa Pártlovy 

 

Ne 
15. 5. 

5. neděle 
velikonoční 

9:00 NPM Za zemřelou Zdeňku Švejdovou 

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 V úterý 10. 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 Ve čtvrtek 12. 5. se koná schůzka k Noci kostelů – od 19 hod na faře 
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 konají po večerní mši svaté 
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. 
o Děkujeme také těm, kteří tento týden uklidili v kostele sv. Vojtěcha 

 
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 



P. Oldřich Kučera 731 402 249 

P. Jakub Brabenec 731 723 247 

 

 

VOJTĚCH – kostel sv. Vojtěcha 
 

 

 


