
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 22. – 29. 1. 2023 
 

 

Ne 
22. 1. 

3. neděle 
v mezidobí 

9:00 NPM Za rodinu Veletovu, Koudelkovu a DVO 

18:00 NPM Za rodinu Trefilovu 
  

Po 
23. 1. 

3. týdne 
v mezidobí 

18:00 NPM 
Na poděkování za 98 let života s prosbou  
o Boží požehnání do dalších let 

 

Út 
24. 1. 

Sv. Františka 
Saleského 

18.00 NPM Na poděkování za dar křtu 

  

St 
25. 1.  

Svátek Obrácení 
sv. Pavla 

8:00 NPM 
Za manžela Jaromíra, rodiče Petrusovy, 
Pavlíčkovy, jejich syna a DVO 

 

Čt 
26. 1. 

Sv. Timoteje 
a Tita 

17:00 
NPM 

Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00 Na úmysl dárce 
 

Pá 
27. 1.  

3. týdne 
v mezidobí 

18:00 NPM Za zemřelého syna Michala 

  

So 
28. 1. 

Sv. Tomáše 
Akvinského 

18:00 NPM Za Jana Beránka, Aničku a Helenu 

 

Ne 
29. 1. 

4. neděle 
v mezidobí 

9:00 NPM Za Ivu Štorchovou, jejího otce a DVO 

18:00 NPM 
Za Jarmilu a Josefa Svobodovy, jejich 
rodiče a sourozence 

 

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 Ve středu 25. 1. bude v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů zde v kostele ekumenická 

bohoslužba od 18 hod 
o Ve čtvrtek 26. 1. se koná schůzka k Noci kostelů – v 19 hod na faře – zveme další farníky, kteří 

by se chtěli zapojit a pomoci s touto akcí 
o V pátek 27. 1. a v sobotu 28. 1. bude od 17 hod adorace NSO v rámci modlitebního tridua 

společenství modliteb matek a otců – zveme všechny ostatní k modlitbě za naše rodiny, kněze 
a celou farnost 

o Do tříkrálové pokladničky se vybralo zde v kostele 19.109 Kč – díky za Vaši štědrost 
o Příští neděli bude sbírka určená na opravy kostela sv. Kateřiny 
o V sobotu 4. 2. se koná manželské setkání – od 19 hod na faře, (s sebou svatební fotografii)  
o Děkujeme 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 (kromě nedělního rána). 
 

Duchovní správa: 

P. Oldřich Kučera 731 402 249 

P. Stanislav Jílek 732 305 424 

 

 

 

NPM – kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 



 


