
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 19. – 26. 3. 2023 
 

 

Ne 
19. 3. 

4. neděle postní 

9:00 NPM 
Za P. Josefa Crlu, jeho bratra, rodiče  
a DVO 

18:00 NPM 
Za Věru a Josefa Kubů, Hanu a Jiřího 
Lipenských, jejich rody, za ochranu  
pro celou rodinu a za Jiřího Dostála 

  

Po 
20. 3. 

Slavnost 
sv. Josefa 

18:00 NPM Za Josefa Cakla, rodiče, prarodiče a DVO 

 

Út 
21. 3. 

4. týden postní 18.00 NPM Za Janu Sadílkovou, rody Votavů a Sadílků 

  

St 
22. 3.  

4. týden postní 8:00 NPM Za uzdravení sestry a DVO 

 

Čt 
23. 3. 

4. týden postní 
17:00 

NPM 
Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00 Na úmysl dárce 
 

Pá 
24. 3.  

4. týden postní 18:00 NPM Na úmysly modliteb matek 

  

So 
25. 3. 

4. týden postní 18:00 NPM 
Za Františka a Jarmilu Janákovy a rodiče 
z obojí strany 

 

Ne 
26. 3. 

5. neděle postní 
9:00 NPM Za zemřelého Františka Rasochu a DVO 

18:00 NPM 
Za Františka a Jiřinu Kubátovy a jejich 
rodiče 

 

Ohlášky: 
o Srdečně vás všechny zveme do farní kavárny – každou neděli po ranní mši svaté  
o Zveme děti po mši svaté ke stolečku s biblickými postavičkami k postní aktivitě 
o Zveme všechny k modlitbě růžence za mír – každou středu v 7:30 hod - před ranní mší svatou 
o Pobožnost křížové cesty bude každý pátek v 17:15 hod přede mší sv. a každý čtvrtek po mši sv. 
o Ve čtvrtek 23. 3. se koná schůzka pastorační rady farnosti – od 19 hod na faře 
o V sobotu 25. 3. se koná Večer chval – od 19 hod srdečně zve kapela Výbuch 
o V sobotu 1. 4. se koná manželské setkání – od 19 hod na faře 
o Příští neděli bude sbírka určena na opravu kostela Nejsvětější Trojice 
o V sobotu 29. 4. se bude konat farní pouť do Neratova – prosíme zájemce, aby se zapsali v sakristii 

do konce března – aby byl přehled o počtu zúčastněných kvůli objednání autobusu 
o Děkujeme všem, kdo pomáhají s opravami i údržbou fary a kostela. Také všem hudebníkům 

a ostatním, kteří pomáhají při liturgii. Díky všem za včerejší duchovní obnovu. 
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 

 



 


