
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 12. – 19. 7. 2020 
 

 

Ne 
12. 7. 

15. neděle 
v mezidobí 

8:30 NPM 
Za Františka a Jiřinu Kubátovy, jejich rodiče, 
celé rody a DVO 

18:00 NPM 
Za rodinu Formánkovu a Dubnovu 
a na poděkování za prožitá léta a za DVO 

  

Po 
13. 7. 

15. týdne 
v mezidobí 

18:00 NPM 
Za rodinu Vencovských, Pavlasovu, Fejtovu, 
Musilovu a DVO 

 

Út 
14. 7. 

15. týdne 
v mezidobí 

18:00 VOJTĚCH 
Za syna Davida, rodiče Šimků, Zachariášů 
a Šimánků a za Petra 

  

St 
15. 7.  

Sv. Bonaventury 8:00 NPM  

 

Čt 
16. 7. 

15. týdne 
v mezidobí 

17:00 
NPM 

Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00 Na úmysl dárce 
 

Pá 
17. 7.  

15. týdne 
v mezidobí 

18:00 NPM Na úmysl dárce 

  

So 
18. 7. 

15. týdne 
v mezidobí 

18:00 NPM Za Jiřího Sechovce 

 

Ne 
19. 7. 

16. neděle 
v mezidobí 

8:30 NPM 
Za rodiče Novotných z Občin, rodiče Mrkosovy 
ze Šlapánova, sourozence živé i zemřelé z obojí 
strany a rodinu Polreichovu a DVO 

18:00 NPM 
Za zemřelé rodiče, sourozence a jejich rodiny, 
za manžela a DVO 

 

Ohlášky: 
o Po nedělní mši sv. je otevřena farní kavárna od 9:30 hod – srdečně všechny zveme 

o V sakristii je připravena tabulka, kde se mohou zapsat ti, kteří jsou ochotni číst čtení a přímluvy 
při nedělní ranní mši sv. 

o Vzadu na stolečku jsou tabulky, do kterých se může zapsat ten, kdo by byl ochotný o víkendech 
o prázdninách hlídat otevřený kostel – díky za vaši spolupráci a pomoc 

o Od července jsou obnoveny mše sv. v DD Husova i Reynkova, ale pouze pro tamní klienty, veřejnost 
zvenku nemá prozatím přístup 

o Příští neděli 19. 7. bude sbírka pro diecézní charitu Hradec Králové 
o V sobotu 25. 7. od 19 hod srdečně zveme na manželské setkání s hostem - novoknězem P. Jakubem 

Brabencem 
o Rádi bychom poděkovali všem, kdo pomáhají s opravami i údržbou fary a kostela  

 

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. Petr Soukal, 736 704 332 

 

 

 

NPM – kostel Nanebevzetí Panny Marie 
VOJTĚCH – kostel sv. Vojtěcha 
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