
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 11. – 18. 12. 2022 
 

 

Ne 
11. 12. 

3. neděle 
adventní 

9:00 NPM 
Za bratra, švagrovou, jejich rodiče  
a prarodiče 

18:00 NPM 
Za Antonii a Jaroslava Uchytilovy  
a syna Jaroslava 

  

Po 
12. 12. 

po 3. neděli 
adventní 

9:00 NPM  

18:00 NPM 
Na poděkování za rodiče s prosbou  
o Boží požehnání pro celou rodinu 

 

Út 
13. 12. 

Sv. Lucie 18.00 NPM Za snachu a vnučku 

  

St 
14. 12.  

Sv. Jana od Kříže 8:00 NPM 
Za manžela Jaromíra, rodiče Petrusovy, 
Pavlíčkovy, jejich syna a DVO 

 

Čt 
15. 12. 

po 3. neděli 
adventní 

17:00 
NPM 

Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00 Za Bohumila Dolejšího a jeho syna 
 

Pá 
16. 12.  

po 3. neděli 
adventní 

18:00 NPM Za rodinu Kiššovu 

  

So 
  17. 12. 

předvánoční 
týden 

7:00 NPM 
Za zemřelé rodiče Josefa a Marii 
Dvořákovy a zemřelého Miloslava Fikara 

18:00 NPM 
Za Josefa Pertla, manžele Staňkovy  
a rodiče Hejných 

 

Ne 
18. 12. 

4. neděle 
adventní 

9:00 NPM 
Za živé i zemřelé z rodu Macháčků, 
Náhlíků, Malečků, Králíků, Ščudlů a Kopiců 

18:00 NPM 
Za Jana a Zdeňku Rybenských a za živé  
i zemřelé z rodu Rybenských a Pěničků 

 

Ohlášky: 
o Srdečně vás všechny zveme do farní kavárny – každou neděli po ranní mši svaté  

(25. 12. a 1. 1. kavárna nebude) 
o V pondělí 12. 12. bude mše sv. ráno v 9 hod – u příležitosti vikariátní schůze 
o Zveme všechny k modlitbě růžence za mír – každou středu v 7:30 hod - před ranní mší svatou 
o Ve středu 14. 12. 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 sobotu 17. 12. bude rorátní mše sv. v 7:00 hod – s následnou společnou snídaní na faře 
o Příležitost ke svátosti smíření před Vánoci – jednotlivé dny a časy jsou uvedeny na plakátku 

ve vývěsce 
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 V pátek 16. 12. se koná koncert kapely Výbuch – v kostele sv. Ondřeje v Pohledu od 19 hod 
o Ve čtvrtek 29. 12. se koná koncert kapely Výbuch – zde v kostele od 16 hod 
o Děkujeme všem, kdo pomáhají s opravami i údržbou fary a kostela. Také všem hudebníkům 

a ostatním, kteří pomáhají při liturgii. Poděkování patří též všem organizátorům sobotní duchovní 
obnovy. 

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 

 

 
 
 


