
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 9. – 16. 10. 2022 
 

 

Ne 
16. 10. 

29. neděle 
v mezidobí 

9:00 NPM 
Za Karla Vondru, manželku Marii, jejich 
dceru Marii Kuchařovou, švagra Josefa 
Lacinu a celé rody 

18:00 NPM 
Za Josefa Vašíčka, dceru Lidunku a živé  
i zemřelé těchto rodů 

  

Po 
17. 10. 

Sv. Ignáce 
Antiochijského 

18:00 NPM 
Za maminku a její sourozence, rodinu 
Prokšovu a Hájkovu a DVO 

 

Út 
18. 10. 

Svátek sv. Lukáše 18.00 VOJTĚCH Za zemřelou Martu Kodadovou 

  

St 
19. 10.  

29. týdne 
v mezidobí 

8:00 NPM Za Karla Pecna 

 

Čt 
20. 10. 

29. týdne 
v mezidobí 

17:00 
NPM 

Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00 Na úmysl dárce 
 

Pá 
21. 10.  

29. týdne 
v mezidobí 

18:00 NPM Za Janu Sadílkovou, rody Votavů a Sadílků 

  

So 
  22. 10. 

Sv. Jana Pavla II. 18:00 NPM Za manžela Jaroslava Pilaře a oboje rodiče 

 

Ne 
23. 10. 

30. neděle 
v mezidobí 

9:00 NPM Za zemřelého Františka Rasochu 

18:00 NPM  

 

Ohlášky: 
o Srdečně vás všechny zveme do farní kavárny – každou neděli po ranní mši svaté 
o V měsíci říjnu zveme ke společné modlitbě růžence každé pondělí přede mší sv. v 17:30 hod 
o Taktéž zveme 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 Zveme mládež od 12 let na spolčo – každou sudou sobotu po večerní mši sv. na faře – 19-21 hod 
o Příští neděli 23. 10. bude misijní neděle – připravujeme aktivitu „Misijní koláč“ – prosíme ochotné 

farníky o napečení buchet, které se budou po mši sv. prodávat za dobrovolný příspěvek, a výtěžek 
bude věnován na misie. Buchty přineste nejlépe v sobotu po večerní mši sv. 

o Prosby za zemřelé, které budou čteny na Dušičky, odevzdávejte v sakristii nebo do ruky Janě Staré 
do pondělí 31. 10. – aby byl čas přepsat je čitelně na počítači 

o Vyšlo nové číslo farního časopisu Agapé – v poličce u tiskovin – za 40 Kč 
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 

 

 

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



P. Stanislav Jílek 732 305 424   

 


