
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 26. 3. – 2. 4. 2023 
 

 

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 

  

Po 
27. 3. 

5. týden postní 18:00 NPM 
Na poděkování s prosbou o posilu  
v nemoci 

 

Út 
28. 3. 

5. týden postní 18.00 NPM 
Na poděkování za dar života a lásky celé 
rodině k narozeninovému výročí 

  

St 
29. 3.  

5. týden postní 8:00 NPM 
Za manžela Jaromíra, rodiče Petrusovy, 
Pavlíčkovy, jejich syna a DVO 

 

Čt 
30. 3. 

5. týden postní 
17:00 

NPM 

Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00 
Za dar víry pro děti s prosbou o Boží 
požehnání 

 

Pá 
31. 3.  

5. týden postní 18:00 NPM 
Na poděkování za Boží ochranu  
a za rodiny Formánků a Dubnů 

  

So 
1. 4. 

5. týden postní 

8:00 NPM  

18:00 NPM 
Za rodiče Šmirousovy a Choutkovy 
s prosbou o Boží požehnání pro jejich 
potomky 

 

Ne 
2. 4. 

Květná (pašijová) 
neděle  

9:00 NPM 
Za rodiče, bratra, švagrovou a celé jejich 
rody 

18:00 NPM Na poděkování 

 

Ohlášky: 
o Srdečně vás všechny zveme do farní kavárny – každou neděli po ranní mši svaté  
o Tuto neděli je sbírka určena na opravu kostela Nejsvětější Trojice 
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 Příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi – rozpis na ve vývěsce kostela 
o V sobotu 1. 4. se koná manželské setkání – od 19 hod na faře 
o Na Květnou neděli 2. 4. se bude začínat u morového sloupu na náměstí – pak průvod do kostela 
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.  
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 

 



 


