
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 27. 11. – 4. 12. 2022 
 

 

Ne 
27. 11. 

1. neděle 
adventní 

9:00 NPM Za zemřelou Marii Vokurkovou 

18:00 NPM 
Za dr. Jiřího Likeše, jeho sourozence, rod 
Likešů a Málků, živé i zemřelé členy rodin 
Fikarových a DVO 

  

Po 
28. 11. 

po 1. neděli 
adventní 

18:00 NPM Za Zdeňku Holou, manžela a DVO 

 

Út 
29. 11. 

po 1. neděli 
adventní 

18.00 NPM 
Za Josefa a Boženu Holasovy, jejich děti  
a DVO 

  

St 
30. 11.  

Sv. Ondřeje 8:00 NPM 
Na poděkování za narození miminka 
jménem Ondřej 

 

Čt 
1. 12. 

po 1. neděli 
adventní 

17:00 
NPM 

Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00 
Za Boží požehnání pro rodiny dětí a návrat 
k víře 

 

Pá 
2. 12.  

po 1. neděli 
adventní 

18:00 NPM Za P. Františka Skřivánka 

  

So 
  3. 12. 

Sv. Františka 
Xaverského 

7:00 NPM 
Za prarodiče a rodiče Kocmanovy,  
za bratra Václava, za rodiny Klementovy  
a DVO 

18:00 NPM Za syny, vnuky a vnučku 
 

Ne 
4. 12. 

2. neděle 
adventní 

9:00 NPM 
Za rodiče Pipkovy, Pertlovy, Merclovy,  
za Lidušku a Ivetku a DVO 

18:00 NPM 
Za MUDr. Pavla Trnku, jeho manželku 
Annu a vnuka Josefa Vašíčka 

 

Ohlášky: 
o Srdečně vás všechny zveme do farní kavárny – každou neděli po ranní mši svaté 
o Zveme všechny k modlitbě růžence za mír – každou středu v 7:30 hod - před ranní mší svatou 
o Sbírka tuto neděli (27. 11.) bude určena na oltář sv. Barbory ve zdejším kostele NPM 
o Tuto neděli se budou žehnat adventní věnce 
o Zveme malé děti a jejich rodiče k adventní aktivitě – dnes se sejdeme po mši svaté u stolečku 

s biblickými postavičkami – podrobnosti na plakátku ve vývěsce 
o Od 1. neděle adventní se začínají zapisovat mešní intence na rok 2023 – do diáře v sakristii 
o V poličce u tiskovin jsou k dispozici adventní brožury – za 35 Kč 
o Ve čtvrtek 1. 12. se koná schůzka pastorační rady farnosti – v 19 hod na faře 
o V sobotu 3. 12. bude rorátní mše sv. v 7:00 hod, taktéž v sobotu 10. a 17. 12. 
o Příští neděli zveme všechny děti – po ranní mši svaté nás možná navštíví sv. Mikuláš 
o V sobotu 10. 12. zveme na adventní duchovní obnovu – zamyšlení P. Hroznaty Adamce OPraem. 

9:30 -11:30 hod, v 11:30 mše sv., beseda s hosty 14 – 16 hod – podrobnosti na plakátku 
o V sobotu 10. 12. od 16 hod pořádá charita benefiční adventní koncert – v kostele NPM 
o Zveme na manželské setkání v sobotu 10. 12. od 19 hod na faře 
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 

 

 


