
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 30. 10. – 6. 11. 2022 
 

 

Ne 
30. 10. 

Slavnost Výročí 
posvěcení 

kostela 

9:00 NPM 
Za Aničku a Jaroslava Pertlovy a ostatní 
zemřelé toho rodu 

18:00 NPM Na úmysl dárce  
  

Po 
31. 10. 

31. týdne 
v mezidobí 

18:00 NPM Na úmysl dárce 

 

Út 
1. 11. 

Slavnost 
Všech svatých 

18.00 NPM 

Za Jiřinu a Františka Kubátovy, jejich 
rodiče, celé jejich rody, za Marii 
Mynaříkovou, její rodiče, za Haničku, její 
rodiče a sourozence a DVO 

  

St 
2. 11.  

Vzpomínka na 
všechny věrné 

zemřelé 

8:00 NPM Za všechny věrné zemřelé 

18:00 VOJTĚCH Za všechny věrné zemřelé 
 

Čt 
3. 11. 

31. týdne 
v mezidobí 

17:00 
NPM 

Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00 Za Olgu Ostrovskou 
 

Pá 
4. 11.  

Sv. Karla 
Boromejského 

18:00 NPM 
Za Václava a Martu Kolaříkovy, jejich 
rodiče, zetě Jiřího a Terezku 

  

So 
  5. 11. 

31. týdne 
v mezidobí 

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

18:00 NPM 
Za Karla a Marii Růžkovy, rodiče z obojí 
strany a celý rod 

 

Ne 
6. 11. 

32. neděle 
v mezidobí 

9:00 NPM 
Za Rudolfa Zezuláka, jeho rodiče a zemřelé 
sourozence 

18:00 NPM 
Za Věru a Josefa Kubů, celý rod Kubů, 
Lipenských, Tomšů, Rajských, Kahulů, 
Burdů, Brtníků a DVO 

 

Ohlášky: 
o Srdečně vás všechny zveme do farní kavárny – každou neděli po ranní mši svaté 
o Tuto neděli (30. 10.) je sbírka na opravu kostela sv. Kateřiny 
o Sbírka na misie minulou neděli činila 13.398 Kč + 6.000 Kč (misijní koláč) – všem dárcům upřímné 

Pán Bůh zaplať za finanční dary, napečení koláčů i za pomoc s organizací misijní neděle 
o POZOR – v úterý 1. 11. o slavnosti Všech svatých bude večerní mše sv. v 18 hod v kostele NPM 

(nebude u sv. Vojtěcha) 
o Ve středu (na Dušičky) bude kromě ranní mše sv. (8:00 NPM) navíc večerní mše sv. v 18 hod 

u sv. Vojtěcha spojená s dušičkovou pobožností na místním hřbitově 
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 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 V dušičkovém týdnu 1. – 8. 11. je možno získat plnomocné odpustky pro duše v očistci – za splnění 
tří obvyklých podmínek (sv. přijímání, svátost smíření a modlitba na úmysl papeže) + modlitba 
Otče náš a Věřím v Boha (1. a 2. 11. při návštěvě kostela), v ostatní dny jakákoliv modlitba za 
zemřelé (při návštěvě hřbitova) 

o Vyšlo nové číslo farního časopisu Agapé – v poličce u tiskovin – za 40 Kč 
o V sobotu 12. 11. se koná manželské setkání – od 19 hod na faře  
o Příští neděli (i v sobotu večer) bude k dispozici krátký dotazník ohledně fungování farní knihovny – 

k vyplnění na místě 
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. Stanislav Jílek 732 305 424 

 

 

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

 

 


