
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 16. – 23. 8. 2020 
 

 

Ne 
16. 8. 

20. neděle 
v mezidobí 

8:30 NPM 
Za Martinu a Jaroslava Pertlovy a ostatní 
zemřelé z toho rodu 

18:00 NPM 
Za rodiče Hejkalovy a dva syny, snachu, za 
rodiče Kostincovy, dvě dcery, dva zetě, snachu 
a za Emílii Šrubařovou 

  

Po 
17. 8. 

20. týdne 
v mezidobí 

18:00 NPM 
Za zemřelou Ludmilu Valáškovou, její rodiče 
a celou rodinu 

 

Út 
18. 8. 

20. týdne 
v mezidobí 

18:00 VOJTĚCH Na úmysl dárce 

  

St 
19. 8.  

20. týdne 
v mezidobí 

8:00 NPM Za čtyři vnučky 

 

Čt 
20. 8. 

Sv. Bernarda 
17:00 

NPM 
Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00 Za duše v očistci 
 

Pá 
21. 8.  

Sv. Pia X. 18:00 NPM Za Janu Sadílkovou, rody Votavů a Sadílků 

  

So 
22. 8. 

Panny Marie 
Královny 

18.00 NPM Za P. Josefa Němečka 

 

Ne 
23. 8. 

21. neděle 
v mezidobí 

8:30 NPM  

18:00 NPM  

 

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

o V neděli 30. 8. proběhne farní den – všichni jste srdečně zváni – podrobnosti na plakátku 
(dopoledne po mši sv. přednáška MUDr. Betlacha, odpoledne přednáška sestry J. Jarošové, dílničky 
pro děti, občerstvení, hudba…) 

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 Vyšlo nové číslo farního časopisu Agapé – v poličce u novin – za 30 Kč  
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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