
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 28. 6. – 5. 7. 2020 
 

 

Ne 
28. 6. 

13. neděle 
v mezidobí 

8:30 NPM 
Za rodinu Trefilovu, Onderkovu a Bačovu 
a zemřelého otce Jaroslava 

18:00 NPM Za zemřelou Marii a Petra a jejich rodiny 

  

Po 
29. 6. 

Slavnost 
sv. Petra 
a Pavla 

18:00 NPM Za manžela, rodiny z obojí strany a DVO 

 

Út 
30. 6. 

13. týdne 
v mezidobí 

18:00 VOJTĚCH 
Na poděkování, s prosbou o pomoc v nemoci 
a požehnání pro celou rodinu 

  

St 
1. 7.  

13. týdne 
v mezidobí 

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

 

Čt 
2. 7. 

13. týdne 
v mezidobí 

17:00 
NPM 

Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00 Za manžele Jelínkovy, Ondřeje Ďurďu a DVO 
 

Pá 
3. 7.  

Svátek 
sv. Tomáše 

18:00 NPM Za Ing. Václava Brože a jeho rodiče 

  

So 
4. 7. 

Sv. Prokopa 
8:00 NPM  

18:00 NPM 
Za zemřelého Prokopa a Marii Šmirousovy, 
jejich rodiče a sourozence 

 

Ne 
5. 7. 

Slavnost 
sv. Cyrila a 
Metoděje 

8:30 NPM 
Za Emílii a Františka Krajíčkovy 
a Anežku a Josefa Kluchovy 

18:00 NPM Za manžela Jiřího a rodiče z obojí strany 

 

Ohlášky: 
o Po nedělní mši sv. je opět otevřena farní kavárna – srdečně všechny zveme 

o Tuto neděli (28. 6.) je sbírka určena na opravu kostela sv. Kateřiny 

o Tuto neděli 28. 6. se koná žehnání dopravních prostředků – v 15 hod u sv. Anny 

o V poličce u novin jsou diecézní stolní kalendáře na rok 2021 – za 70 Kč 
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 V úterý 30. 6. při večerní mši sv. u sv. Vojtěcha oslavíme svátek našeho P. Petra, který bude 

pokračovat posezením na farní zahradě – srdečně všechny zveme (buřty s sebou) 
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: 
 

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



P. Oldřich Kučera, 731 402 249 

P. Petr Soukal, 736 704 332 
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