
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 19. – 26. 2. 2023 
 

 

Ne 
19. 2. 

7. neděle 
v mezidobí 

9:00 NPM Za Marcelu Rasochovou, její rodiče a DVO 

18:00 NPM 
Za magistru Annu Trnkovou, jejího 
manžela Pavla a vnuka Josefa Vašíčka 

  

Po 
20. 2. 

7. týdne 
v mezidobí 

18:00 NPM Za syny a jejich rodiny 

 

Út 
21. 2. 

7. týdne 
v mezidobí 

18.00 NPM Za Janu Sadílkovou, rody Votavů a Sadílků 

  

St 
22. 2.  

Popeleční středa 
8:00 NPM Za děti 

18:00 NPM Za zdárnou operaci a uzdravení bratra 
 

Čt 
23. 2. 

po Popeleční 
středě 

17:00 
NPM 

Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00  
 

Pá 
24. 2.  

po Popeleční 
středě 

18:00 NPM Na poděkování 

  

So 
25. 2. 

po Popeleční 
středě 

18:00 NPM 
Za věru Beránkovou, Marcela a rodiče 
Melechovských 

 

Ne 
26. 2. 

1. neděle postní 
9:00 NPM 

Za rodiče Špačkovy, jejich sourozence  
a Lídu Harantovou 

18:00 NPM Za Vlastu Henzlovou, celý rod a DVO 

 

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 Příští neděli bude sbírka určená na zrestaurovaný oltář sv. Barbory ve zdejším kostele 
o Na Popeleční středu 22. 2. bude mše svatá ráno v 8 hod i večer v 18 hod – je to den přísného postu 

(půst od masa od 14 let a půst újmy od 18 do 60 let – kromě nemocných osob) 
o Na Popeleční středu je vyhlášena diecézní sbírka na podporu Světových dnů mládeže 
o Ve čtvrtek 23. 2. 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 Pobožnost křížové cesty bude každý pátek v 17:15 hod přede mší sv. 
o Na postní dobu připravujeme aktivitu s biblickými postavičkami pro rodiče s dětmi – viz plakátek 

na nástěnce a na farním webu 
o V sobotu 4. 3. se koná manželské setkání – od 19 hod na faře  
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 

 



 


