
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 9. – 16. 10. 2022 
 

 

Ne 
9. 10. 

28. neděle 
v mezidobí 

9:00 NPM Za Haničku, její rodiče a sourozence 

18:00 NPM Za manžela Jaroslava, rodiče a sourozence 
  

Po 
10. 10. 

28. týdne 
v mezidobí 

18:00 NPM  

 

Út 
11. 10. 

28. týdne 
v mezidobí 

18.00 VOJTĚCH 
Za všechny, kteří jsou pochováni 
na zdejším hřbitově (u sv. Vojtěcha) 

  

St 
12. 10.  

28. týdne 
v mezidobí 

8:00 NPM Za duše v očistci 

 

Čt 
13. 10. 

28. týdne 
v mezidobí 

17:00 
NPM 

Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00 Na poděkování 
 

Pá 
14. 10.  

28. týdne 
v mezidobí 

18:00 NPM Za rodiče Dejlovy, dva syny a celý rod 

  

So 
  15. 10. 

Sv. Terezie 
od Ježíše 

18:00 NPM Za milost vytrvání v povolání 

 

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  

 

Ohlášky: 
o Srdečně vás všechny zveme do farní kavárny – každou neděli po ranní mši svaté 
o Dnes (v neděli 9. 10.) zveme ministranty na setkání – 16:30 až 17:45 na faře 
o V měsíci říjnu zveme ke společné modlitbě růžence každé pondělí přede mší sv. v 17:30 hod 
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 12. 10. se koná Nikodémova noc - od 19 do 21 hod v kostele NPM – tichá adorace NSO 

a příležitost ke svátosti smíření či duchovnímu rozhovoru 
o V pátek 14. 10. zveme mladší děvčata (1. stupeň) na spolčo od 16:45 do 17:45 na faře (bude 

1x měsíčně) 
o V sobotu 15. 10. se koná Večer chval – od 19 hod – srdečně zve kapela Výbuch 
o 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 

o Rádi bychom poděkovali všem, kdo pomáhají s opravami i údržbou fary a kostela. Také všem 
hudebníkům a ostatním, kteří pomáhají při liturgii.  

o  
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. Stanislav Jílek 732 305 424 

 

 

VOJTĚCH – kostel sv. Vojtěcha 
 

 

 


