
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 26. 6. – 3. 7. 2022 
 

 

Ne 
26. 6. 

13. neděle 
v mezidobí 

9:00 NPM 
Za Boženu a Františka Nováčkovy, sestru 
Annu a rodiče z obojí strany 

18:00 NPM 
Za zemřelého Václava Švástu a živé 
i zemřelé členy rodiny 

  

Po 
27. 6. 

13. týdne 
v mezidobí 

18:00 NPM 
Za Marušku Formánkovou a za Boží 
požehnání pro celou rodinu 

 

Út 
28. 6. 

Sv. Ireneje 18.00 VOJTĚCH 
Za manžela, rodiče Ondráčkovy, syna, 
dceru a DVO 

  

St 
29. 6.  

Slavnost 
sv. Petra a Pavla  

8:00 NPM Za zemřelé sourozence a DVO 

 

Čt 
30. 6. 

13. týdne 
v mezidobí 

17:00 

NPM 

Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00 
Na poděkování za uplynulý školní rok 
s prosbou o Boží požehnání a ochranu 
o prázdninách pro děti naší farnosti 

 

Pá 
1. 7.  

13. týdne 
v mezidobí 

18:00 NPM Za zemřelé rodiče 

  

So 
  2. 7. 

13. týdne 
v mezidobí 

8:00 NPM 
Za rodinu Musilovu, Pavlasovu, Fejtovu, 
Vencovských a DVO 

18:00 NPM 
Za Marii a Prokopa Šmirousovy, jejich 
rodiče a sourozence a celý rod 

 

Ne 
3. 7. 

13. neděle 
v mezidobí 

9:00 NPM Za rodinu Veletovu a Koudelkovu a DVO 

18:00 NPM Za zemřelého Jaroslava Soukupa 

 

Ohlášky: 
o Srdečně všechny zveme do farní kavárny – každou neděli po ranní mši svaté 
o Sbírka tuto neděli je určena na opravu kostela Nejsvětější Trojice v parku 
o Tuto neděli (26. 6.) se koná žehnání dopravních prostředků – u sv. Anny v 15 hod 
o Tuto neděli (26. 6.) se koná ve zdejším chrámu koncert pro varhany a klarinet – od 16:30 hod, 

výtěžek bude věnován na opravu varhan, podrobnosti na plakátku 
o V úterý 28. 6. u sv. Vojtěcha bude mše svatá sloužena již jako vigílie ze slavnosti sv. Petra a Pavla 
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 29. 6. se koná Nikodémova noc - od 19 do 21 hod v kostele NPM – tichá adorace NSO 

a příležitost ke svátosti smíření či duchovnímu rozhovoru 
o O prázdninových víkendech bude opět celodenně otevřený kostel – vzadu na stolečku je možnost 

zapsat se do tabulky na služby hlídání kostela – prosíme vás o zapojení do této služby 
o Pro oživení života farnosti nabízíme prázdninovou fotografickou soutěž pro všechny – podrobnosti 

na plakátku ve vývěsce („Vyfoťte se se sv. Janem Nepomuckým“) 
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 
 

 

 


