
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 9. – 16. 8. 2020 
 

 

Ne 
9. 8. 

19. neděle 
v mezidobí 

8:30 NPM Za Václava a Boženu Bouchnerovy 

18:00 NPM 
Za Miroslava Musila, rodiče Benešovy, 
Fouskovy, za rodinu Šimánků a za uzdravení 
nemocné 

  

Po 
10. 8. 

Svátek 
sv.  Vavřince 

18:00 NPM 
Za rodiče Jůzlovy, jejich děti, sourozence 
a prarodiče 

 

Út 
11. 8. 

Sv. Kláry 18:00 VOJTĚCH Za Marii Řehořovou a její rodiče 

  

St 
12. 8.  

19. týdne 
v mezidobí 

8:00 NPM 
Za manžela Jaromíra, rodiče Petrusovy, 
Pavlíčkovy, jejich syna a DVO 

 

Čt 
13. 8. 

19. týdne 
v mezidobí 

17:00 
NPM 

Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00 
Za manžela, rodiče z obojí strany, bratra 
a švagrovou 

 

Pá 
14. 8.  

Sv. Maxmiliána 
Kolbeho 

18:00 NPM  

  

So 
15. 8. 

Slavnost 
Nanebevzetí 
Panny Marie 

8:30 NPM  

18.00 NPM Za Františka a Annu Henzlovy a jejich děti 
 

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 

 

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

o V sobotu 15. 8. o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie bude navíc mše sv. ráno v 8:30 hod 

o Farní pouť oslavíme mší svatou v neděli 16. 8. v 8:30 hod 

o Společné setkání farnosti s programem a občerstvením plánujeme až na poslední neděli v srpnu 
30. 8., kdy proběhne farní den a v rámci něj také několik přednášek 

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 

 

 

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



P. Petr Soukal, 736 704 332   
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