
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 26. 9. – 3. 10. 2021 
 

 

Ne 
26. 9. 

26. neděle 
v mezidobí 

8:30 NPM Za rodinu Veletovu a Koudelkovu 

18:00 NPM Za živé i zemřelé členy rodiny Veselských 
  

Po 
27. 9. 

Sv. Vincence 
z Paula 

18:00 NPM 
Za zemřelou Irenu a Teodora Pajkošovy 
a živou i zemřelou rodinu 

 

Út 
28. 9. 

Slavnost 
sv. Václava 

18.00 VOJTĚCH Za dr. Václava Cyrányho a celou rodinu 

  

St 
29. 9.  

Svátek sv. Michaela, 
Gabriela a Rafaela 

8:00 NPM 
Za syna Michala a jeho rodinu, 
za dar víry pro vnoučata 

 

Čt 
30. 9. 

Sv. Jeronýma 
17:00 

NPM 

Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00 
Za zemřelou Anežku a Jana Strašákovy 
a jejich zemřelé děti 

 

Pá 
1. 10.  

Sv. Terezie 
od Dítěte Ježíše 

18:00 NPM 
Za dar zdraví a uzdravení Jiřího Dejmala 
z nemoci 

  

So 
  2. 10. 

Svatých andělů 
strážných 

8:00 NPM 
Za dar Božích milostí a Ducha svatého 
pro rozvedené manžele 

18:00 NPM Za syna Petra 
 

Ne 
3. 10. 

27. neděle 
v mezidobí 

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

18:00 NPM Za záchranu života v naší zemi 

 

Ohlášky: 
o Tuto neděli (26. 9.) vás všechny srdečně zveme do farní kavárny – po mši svaté – od 9:30 do 10:30 
o Srdečně zveme mladé lidi z farnosti do společenství – termíny schůzek jsou ve vývěsce a na webu 
o Tuto neděli je sbírka určená na opravu kostela Nejsvětější Trojice v parku 
o V pondělí 27. 9. bude večerní mše sv. sloužena již jako předvečer slavnosti sv. Václava 
o V úterý 28. 9. o slavnosti sv. Václava je možno navštívit také mši sv. v 8 hod ve Skuhrově nebo 

v 9 hod v Pohledu. Večerní mše sv. je v 18 hod v kostelíku sv. Vojtěcha. 
o Ve středu 29. 9. se koná Nikodémova noc – tichá adorace - od 19 do 21 hod  
o V sobotu 9. 10. se koná Večer chval od 19 hod v kostele NPM 
o V měsíci říjnu zveme všechny k modlitbě růžence (obvykle přede mší sv.) – zvláště každé říjnové 

pondělí od 17:30 hod 
o Prosíme rodiče dětí, které chodí na náboženství, aby přišli do sakristie podepsat potřebné papíry 
o Rádi bychom poděkovali všem, kdo pomáhají s opravami i údržbou fary a kostela. Také všem 

hudebníkům a ostatním, kteří pomáhají při liturgii. 
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 

 



 


