Pořad bohoslužeb
Havlíčkův Brod | 7. – 14. 8. 2022
Za Martinu a Miroslava Pertlovy a ostatní
toho rodu
Za rodiny Soškovy a Sukdolákovy, za děti
a vnoučata

Ne
7. 8.

19. neděle
v mezidobí

9:00

NPM

18:00

NPM

Po
8. 8.

Sv. Dominika

18:00

NPM

Út
9. 8.

Svátek sv. Terezie
Benedikty od Kříže

18.00

VOJTĚCH

Za Anežku Strašákovou, manžela
a zemřelé děti

St
10. 8.

Svátek
sv. Vavřince

8:00

NPM

Za zemřelé členy rodiny Brhelovy,
Švandovy a Vykutilovy

17:00

Za Vlaďku Kiššovou

Pozvání k eucharistické adoraci

Čt
11. 8.

Sv. Kláry

Pá
12. 8.

19. týdne
v mezidobí

18:00

NPM

Za šťastné manželství vnučky

So
13. 8.

19. týdne
v mezidobí

18:00

NPM

Za živé a zemřelé členy rodiny

Ne
14. 8.

20. neděle
v mezidobí

9:00

NPM

Za Václava a Boženu Bouchnerovy

18:00

NPM

Za manžela Josefa, za sourozence a rodiče
z obojí strany a DVO

18:00

NPM

Na úmysl dárce

Ohlášky:
o O prázdninách se nekoná nedělní farní kavárna
o Sbírka minulou neděli na kostel sv. Vojtěcha činila 27.543 Kč – všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať
o Zveme všechny k modlitbě růžence za ukončení války na Ukrajině a za mír na celém světě – každou
středu v 7:30 hod - před ranní mší svatou
o O prázdninových víkendech je opět celodenně otevřený kostel – vzadu na stolečku je možnost
zapsat se do tabulky na služby hlídání kostela – prosíme vás o zapojení do této služby
o V neděli 14. 8. bude v tomto chrámu poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie – hned po ranní
mši svaté jste všichni srdečně zváni od 10 do 12 hod na farní dopoledne (káva, pohoštění, pro děti
skákací hrad a cukrová vata), prosíme ochotné farníky o napečení buchet, které můžete přinést na
faru již v sobotu 13. 8. po večerní mši svaté
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

