
Pořad  bohoslužeb  farnosti   Dobratice 
 

v týdnu od 19. 4. – 26. 4. 2020 
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba 

Ne  
19.4. 

2. neděle velikonoční 
Svátek Božího milosrdenství 

Adorační odpoledne 

9:00 
Za spásu duše Marie Čubokové 

 a + Zdeňka Čuboka. 

Po 
 20. 4. 

 8.00 Za farnost. 

Út 21.4.  ---- ------- 
St 

 22. 4. 
 8.00 Za farnost. 

Čt   
23. 4. 

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a 
mučedníka, hlavního patrona 

pražské arcidiecéze 
17:30 

Za + Juliuse Knoppa, manželku 

a celou rodinu. 

Pá   
24. 4. 

Nezávazná památka sv. Jiří 

 17:30 Na úmysly společenství matek.  

So 
 25. 4. 

Svátek sv. Marka, evangelisty 8:00 
Za spásu duší:  

+ Cecilie Horylové, manžela,  

sourozenců a rodičů. 

Ne  
26.4. 

3. neděle velikonoční 
 9:00 

Na poděkování za 15 let manželství, 

přijetí Boží milosti s prosbou o 

následný růst ve vztazích. 
 

Příležitostná oznámení: 
 

• Všechny bohoslužby jsou nadále slaveny bez účastí lidu, pouze s asistenci dvou osob. 

• V době, kdy je kostel otevřený, je doporučená soukromá modlitba. Prosím využívejme tuto 

možnost. U vstupu do kostela využívejte desinfekci rukou a noste roušky – obojí je povinné. 

Pravidelně jsou desinfikované kliky a jiná kontaktní místa. 

• Svátost smíření a svátost nemocných jsou udíleny pouze individuálně po osobní telefonické 

domluvě. 

• Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví momentálně jednají s krizovým štábem o 

nastavení podmínek, které bude nutno při obnovení bohoslužeb dodržovat. Výsledky jednání a 

zprávu s konkrétními podmínkami a termíny obnovení bohoslužeb očekáváme. Jestli víte, 

prosím, nabídněte možnosti, kde za nižší cenu je možno desinfekci koupit. 
• Děkuji za Vaše finanční dary, které vkládáte v kostele do pokladničky. Děkuji za Vaší vzájemnou 

modlitbu. 

• Biskupství o-o otvírá v ak. roce 2020/2021 tříletý kurz pro nové vyučující náboženství, 

katechety a další zájemce, kteří by si chtěli prohloubit své znalosti z oblasti teologických věd. 

Výuka bude probíhat  podle předem stanoveného rozvrhu o sobotách od října 2020 do června 

2023 v budově biskupství v Ostravě. Přihlašování probíhá prostřednictvím webového formuláře 

do 31. 5. 2020. Bližší informace a odkaz na přihlášky naleznete na https://kpc.doo.cz/podpora-

katechetu 


