
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 29. 8. – 5. 9. 2021 
 

 

Ne 
29. 8. 

22. neděle 
v mezidobí 

8:30 NPM Za Václava a Boženu Bouchnerovy 

18:00 NPM 
Za dar víry pro vnoučata a pravnoučata 
a za Boží ochranu pro celou rodinu 

  

Po 
30. 8. 

22. týdne 
v mezidobí 

18:00 NPM Za Jaroslava Trefila 

 

Út 
31. 8. 

22. týdne 
v mezidobí 

18:00 VOJTĚCH Za Olgu Ostrovskou 

  

St 
1. 9.  

22. týdne 
v mezidobí 

8:00 NPM 
Za rodinu Loudátovu, Pecnovu, Rýdlovu 
a DVO 

 

Čt 
2. 9. 

22. týdne 
v mezidobí 

17:00 
NPM 

Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00 Za záchranu života v naší zemi 
 

Pá 
3. 9.  

Sv. Řehoře 
Velikého 

18:00 NPM 
Za Ludmilu Plačkovou, sestru Jarmilu, 
bratra Jiřího a rodiče 

  

So 
  4. 9. 

22. týdne 
v mezidobí 

8:00 NPM 
Za manžela, oboje rodiče a za živou 
i zemřelou rodinu 

18:00 NPM Za manžela Jiřího, jeho rodiče a prarodiče 
 

Ne 
5. 9. 

23. neděle 
v mezidobí 

8:30 NPM 
Za Boženu a Františka Nováčkovy, sestru 
Annu a rodiče z obojí strany 

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

 

Ohlášky: 
o Při bohoslužbě je nutný respirátor, dezinfekce rukou a dodržování rozestupů 
o Tuto neděli (29. 8.) bude sbírka určena na opravu kostela sv. Kateřiny 
o V sobotu 4. září se koná farní pouť do Číhoště – mše sv. bude ve 12 hod – srdečně zveme všechny – 

pěšky, vlakem, autem – podrobnosti na plakátku 
o V sakristii se může zapsat ten, kdo nemá do Číhoště žádný odvoz – pokusíme se domluvit 

s ochotnými řidiči 
o Příští neděli (5. 9.) bude při ranní mši sv. požehnáno školákům a studentům – je možno přinést si 

školní pomůcky 
o Ve vývěsce a na farních stránkách je rozpis vyučování náboženství pro tento školní rok 
o Děkujeme všem, kteří věnovali svůj čas víkendovému hlídání kostela o prázdninách 
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. Jakub Brabenec 731 723 247 

 

 

 

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

 

 


