
Pořad bohoslužeb farnosti Dobratice v týdnu od 14.6. - 21.6.2020 
 

V měsíci červnu se modleme: „Pane Ježíši, učiň moje srdce podle srdce svého.“ 
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba 

Ne 
14. 6. 

Slavnost Těla a Krve Páně  
s procesí Nejsvětější Svátostí 

Oltářní k jednotlivým venkovním 
oltářům 

 

Sbírka na potřeby farnosti. 
Velká pouť sv. Antonína na Prašivé, 

mše sv. v 10.30h 

9:00 Za farnost. 
 

Po. 15.6. Nezávazná památka sv. Víta, mučed. 8.00 Za spásu duše + paní Věry Šokalové. 

    

St. 17.6.  
Není 

mše sv. 
 

Čt. 18.6.  17:30 Za + Jiřího Hlisnikovského a rodiče. 

Pá. 19.6. 
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO 

SRDCE JEŽÍŠOVÁ 17:30 Za duševní a duchovní zdraví. 

So. 20.6. 
Památka Neposkvrněného Srdce 

Panny Marie 8.00 O potřebnou milost a pokoj v srdci. 

Ne 
21. 6. 

Slavnost sv. Filipa a Jakuba, 
patrocinium farnosti.  

(pouť, která byla v letošním roce 
časové přesunutá) 

 

Sbírka na dostavbu Diecézního 
střediska mládeže ve Staré Vsi n. O. 

9:00 
Za farnost. 

 

 

Příležitostná oznámení:  
 

  Každou středu a čtvrtek odpoledne, kdy pracují v nemocnici, taktéž během každé mše sv., zpovídání, apd. mám 
telefon vypnutý. (Podobně jako kněží působící ve farnosti a zároveň ve věznicích.) Během této doby, může nastat 
pouze jedna urgentní situace a to, že někdo umírá. V takovém případě kontaktujte jakéhokoliv jiného kněze 
(nejlépe z okolí).  V případě domlouvání pohřbu, pokud není uvedeno, že mě zastupuje jiný kněz (např. během 
dovolené), nedomlouvejte organizací pohřbu s jinými kněžími, ale vyčkejte, až budu k dispozici. Až po domluvě se 
mnou, se pohřeb domlouvá na pohřební službě. Děkuji za pochopení a trpělivost.     
  Pán Bůh zaplať za dary 7.6. – na velké opravy ve farnosti: 4 120  Kč.  
  Od úterý 9. června je v rámci Otevřených chrámů otevřena bazilika minor a od pátku 12. června věž farního 
kostela. 
  Apoštolský administrátor diecéze Mons. Martin David v pátek 19.6. požehná opravenou budovu Muzea 
Těšínska.  
  Apoštolský administrátor diecéze Mons. Martin David v sobotu 20.6. udělí jáhenské svěcení  dvěma ženatým 
mužům. Slavnost začíná v 9.30 hodin v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Svěcení přijme Marek Chovanec z 
farnosti Panny Marie v Opavě a Petr Kozel z farnosti Místek. 
  Televize NOE ve spolupráci s KPC připravuje pořad Ovečky. K jeho sledování jsou zvány všechny děti 1. stupně 
ZŠ, které nemohou chodit do výuky náboženství. Na webových stránkách a na Facebooku TV Noe i KPC můžete 
najít témata jednotlivých dílů pořadu, který je vysílán živě, vždy v pondělí a pátek od 14.00–14.30 h. Témata jsou 
vybrána v souladu s liturgickým rokem a vycházejí z témat, která jsou v období po Velikonocích zařazena do 
osnov výuky náboženství. Na našich webových stránkách najdete přehled s tématy a odkazy na jednotlivé díly 
z archivu TV NOE. Témata i čas pořadu mohou být pozměněny, sledujte web TV NOE. 
    ČT Edu Na webových stránkách ČT v sekci edu pod tématem Náboženství najdete kvalitní krátká videa 
k tématu náboženství. 


