
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 23. – 30. 8. 2020 
 

 

Ne 
23. 8. 

21. neděle 
v mezidobí 

8:30 NPM Za Marcelu Rasochovou, její rodiče a DVO 

18:00 NPM Za Annu Kocmanovou a její rodinu 

  

Po 
24. 8. 

Svátek 
sv. Bartoloměje 

18:00 NPM Za zemřelého manžela, dceru Milenu a DVO 

 

Út 
25. 8. 

21. týdne 
v mezidobí 

18:00 VOJTĚCH 
Za živé i zemřelé dobrodince a dárce naší 
farnosti 

  

St 
26. 8.  

21. týdne 
v mezidobí 

8:00 NPM Za rozpadlá manželství 

 

Čt 
27. 8. 

Sv. Moniky 
17:00 

NPM 
Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00 Za rodinu Novotných, Merunkovu a DVO 
 

Pá 
28. 8.  

Sv. Augustýna 18:00 NPM 
Za manžela, za vnuka, za rodiče z obojí strany 
a sourozence z obojí strany 

  

So 
29. 8. 

Umučení 
sv. Jana Křtitele 

18.00 NPM Na poděkování 

 

Ne 
30. 8. 

22. neděle 
v mezidobí 

8:30 NPM Za Libušku a zemřelé spolupracovníky 

18:00 NPM 
Za manžele Jana a Boženu Čapkovy a jejich děti 
s rodinami 

 

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

o Příští neděli 30. 8. při ranní mši sv. požehnáme všem školákům a studentům do nového školního 
roku – můžete si přinést k požehnání školní pomůcky  

o V neděli 30. 8. proběhne farní den – všichni jste srdečně zváni – podrobnosti na plakátku 
(dopoledne po mši sv. přednáška MUDr. Betlacha, odpoledne od 14 hod přednáška sestry Josefy 
Jarošové, dílničky pro děti, občerstvení, hudba…) – ten den nebude dopoledne farní kavárna 

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

o Sbírka příští neděli bude určena na opravu střechy fary 
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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