
Pořad  bohoslužeb  farnosti   Dobratice 

v týdnu od 10. 5. – 17. 5. 2020 
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba 

Ne 

10. 5. 

5. neděle velikonoční 
Během jedné mše sv. max. 15 osob, 

ostatní před kostelem. 

  8:00 
10:00 

 

15:00 

Za spásu duše +Julie Turkové 

 

Za zesnulé Marií Dziatkovou, manžela a 

syna a celou zesnulou a živou rodinu. 
 

U misijního kříže MÁJOVÁ POBOŽNOST 

Po 11.5.  

Ode dneška je možno, aby na 
bohoslužbě bylo již max. 100 osob 

s dodržením 2m rozestupů a zároveň 

jen v každé druhé lavici. 

  8:00 
Za spásu duše + Julie Turkové 

 

St 13. 5. Panna Maria Fatimská   8:00 Za spásu duše + Julie Turkové 

Čt 14. 5. Svátek sv. Matěje, apoštola 17:30 Na úmysly společenství matek 

Pá 15. 5. Nezávazná památka sv. Izidora 17:30 Za spásu duše +Julie Turkové 

So 16. 5. 
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze 

a mučedníka, hlavního patrona Čech. 8:00 Za spásu duše +Julie Turkové 

Ne 

17. 5. 

6. neděle velikonoční 
Den modliteb  

za pronásledované křesťany. 

 

Sbírka na pomoc  
pronásledovaným křesťanům.  

 

9:00 
 

 
 
 

15:00 

Za spásu duše +Julie Turkové 

 

Po odchodu osob z kostela 15 min. 
přestávka na vyvětrání a desinfekci, 

 pak budu ještě 30min k dispozici ke sv. 
smíření a můžete přijmout sv. přijímání. 

Následně navštěvují nemocné.  
 

U misijního kříže MÁJOVÁ POBOŽNOST 

Od Po. 

18.5. 

Nastává opět povinnost 
 o nedělích a svátcích  

osobní účastí na mší sv. v kostele.  

 

Tímto dnem jsou obnovené hodiny v 
kanceláři a to opět v týdnu po každé mší sv. 

 

Příležitostná oznámení: 
 

   Děkuji Křesťanskému spolku za víkendovou službu u vchodu kostela. 

   Děkuji ochotným lidem za nastěhování mobiliáře do kaple ve Vojkovicích. Mám velkou naději, že 31. května 

2020 budeme ve Vojkovicích na venkovním prostranství slavit pouť Navštívení Panny Marie.  

   Kostel je otevřený (o sobotách a nedělích po celý den, středa až pátek 16 - 18.30h) k soukromé modlitbě.  

   Nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb za stejných podmínek (s dodržením 

2m rozestupů a jen v každé druhé lavici – členů žijících v jedné domácnosti se to netýká. Totéž platí pro prostor 

kůru. Oratoř mohou obsadit pouze členové jedné domácnosti.) se zvýší od 11. května na 100 účastníků. Prosím, 

dbejte pokynů služby.  

   Splnění povinnosti účastí na mši sv. (z rozhodnutí ČBK) sledováním mše sv. v médiích či domácí bohoslužbou 

končí 17. května.  
   Povinnost „velikonoční“ sv. smíření již nastala dávno a to v době, kdy kněží začali zpovídat! V Dobraticích je 

příležitost ke sv. smíření v zákristií vždy půl hodiny před mší sv. 

   Sv. otec napsal dvě modlitby, a vyzval nás, abychom jednu z nich během května se společně s ním modlili.  

Nic nám nebrání, abychom se scházeli na venkovním prostranství (u obrazu P. Marie, u kaple, kříže, u domu pod 

pergolou, apd. – budu rád, když mě pozvete) k májovým pobožnostem. Chci vás v tom povzbudit! 

  Děkuji za Vaší vzájemnou modlitbu. Děkuji za Vaše fin. Dary. Můžete pomoci finanční výpadek částečně pokryt 

zasláním daru na farní účet: 1680572399/0800. V neděli 3. 5. činila sbírka: 3 750 Kč. 

   Projekt Otevřené chrámy 2020. Kostely budou zpřístupněny od 8. června do 1. listopadu. Propagační materiály 

a aktualizaci webové stránky https://doo.cz/otevrenechramy připravujeme. Už nyní je možno si vyzvednout 

bezplatné povolení výjezdu na Prašivou za účelem navštívení kostela.  

   17. května – farnost Morávka – pouť sv. Jana Nepomuckého. Mše sv. v 7.00 a v 10.30h. V 8.45 bohoslužba 

slova. Sv. Janu Nepomuckému je také, mimo jiné, zasvěcená kaple na Pazderné. 


