
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 6. – 13. 9. 2020 
 

 

Ne 
6. 9. 

23. neděle 
v mezidobí 

8:30 NPM Za Bohumila Kotlase a jeho rodiče 

18:00 NPM Za Josefa Vašíčka a jeho prarodiče 

  

Po 
7. 9. 

23. týdne 
v mezidobí 

9:00 NPM  

18:00 NPM 
Za zemřelou Anežku Strašákovou, manžela 
a celou živou i zemřelou rodinu 

 

Út 
8. 9. 

Svátek 
Narození Panny 

Marie 
18:00 VOJTĚCH Za Marii Růtovou a DVO 

  

St 
9. 9.  

23. týdne 
v mezidobí 

8:00 NPM Za P. Karla Hodíka a Annu Trojanovou 

 

Čt 
10. 9. 

23. týdne 
v mezidobí 

17:00 
NPM 

Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00 Na úmysl dárce 
 

Pá 
11. 9.  

23. týdne 
v mezidobí 

18:00 NPM Za rodiny Soškovy, bratra a celé rodiny 

  

So 
12. 9. 

23. týdne 
v mezidobí 

18:00 NPM 
Za Františka a Marii Bártovy, dceru Marii 
a DVO 

 

Ne 
13. 9. 

24. neděle 
v mezidobí 

8:30 NPM 
Za rodiny Miřátských, Vlčkovu, Seckých 
a Kafkovu 

18:00 NPM 
Za zemřelého Miroslava Málka, jeho 
manželku, rodiče, sestry a DVO 

 

Ohlášky: 
o Po nedělní mši sv. vás srdečně zveme do farní kavárny  
o V pondělí bude ráno v 9 hod mše sv. navíc u příležitosti vikariátního setkání kněží 
o Sbírka minulou neděli na opravu střechy fary činila celkem 67.698 Kč (z toho dva individuální dary 

ve výši 20.000 a 30.000 Kč) – všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať 
o Rozpis vyučování náboženství je ve vývěsce – prosíme rodiče o odevzdání přihlášek do 20. září 
o V pátek 18. 9. po mši sv. zveme všechny od 12 do 15 let na nové spolčo – info u P. Petra Soukala 
o V sobotu 19. 9. zveme všechny na farní pouť do Číhoště – ve 12 hod mše sv. – podrobnosti na 

plakátku 
o V sakristii je připravena tabulka, kde se mohou zapsat ti, kteří jsou ochotni číst čtení a přímluvy 

při nedělní ranní mši sv. 
o Srdečně děkujeme všem, kteří připravili pohoštění na farní den minulou neděli 
o Velké poděkování také všem, kteří věnovali svůj čas a o prázdninách hlídali otevřený kostel 
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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