Pořad bohoslužeb
Havlíčkův Brod | 18. – 25. 9. 2022
Za Františka a Boženu Nováčkovy, sestru
Annu a rodiče z obojí strany
Za Miroslava Málka, jeho manželku,
sourozence a DVO

9:00

NPM

18:00

NPM

25. týdne
v mezidobí

18:00

NPM

Út
20. 9.

Sv. Ondřeje a
druhů mučedníků

18.00

VOJTĚCH

St
21. 9.

Svátek
sv. Matouše

8:00

NPM

Za Janu Sadílkovou, rody Votavů a Sadílků

Čt
22. 9.

25. týdne
v mezidobí

NPM

Pozvání k eucharistické adoraci
Za uzdravení malého Daniela a za rodinu
Tomešovu

Pá
23. 9.

Sv. Pia
z Pietrelciny

18:00

NPM

Za manžela, rodiče, sourozence a jejich
rodiny, za manželství a mezilidské vztahy

So
24. 9.

25. týdne
v mezidobí

18:00

NPM

Za Sieglindu Vltavskou, manžela, bratra
a rodiče z obojí strany

Ne
25. 9.

26. neděle
v mezidobí

9:00

NPM

Za Marcelu Rasochovou a DVO

18:00

NPM

Za dr. Václava Cyranyho, manželku
a rodiče z obojí strany

Ne
18. 9.

25. neděle
v mezidobí

Po
19. 9.

17:00
18:00

Za MUDr. Pavla Trnku
Za lékaře, pečovatele a pracovníky
v nemocnici

Ohlášky:
o Srdečně vás všechny zveme do farní kavárny – každou neděli po ranní mši svaté
o Příští neděli bude sbírka určena na opravy fary
o Vyučování náboženství – začíná první týden v říjnu, rozvrh jednotlivých ročníků je na farním webu a
na nástěnce
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 Na stolečku s biblickými postavičkami si může vzít něco sladkého ten, kdo se zúčastnil fotosoutěže
„Vyfoťte se se sv. Janem Nepomuckým“ – na farním webu jsou k prohlédnutí fotografie
o V poličce u tiskovin si prosím vyzvedněte korespondenci televize Noe
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. Stanislav Jílek 732 305 424

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

