
Pořad bohoslužeb farnosti Dobratice v týdnu 28. 6. – 5. 7. 2020 
 
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba 

Ne 

28. 6. 

13. neděle v mezidobí  

 

Ve Vojkovicích: výročí 

posvěcení kaple. 
 

Sbírky na režií farnosti (zálohy plynu, 
elektřiny, pojištění objektů, revize,…). 

9:00 

 

 

10:30 

Za farnost. 

 

 

Intence: rodina Mikolášová. 

Po. 29.6. 
Slavnost sv.Petra a Pavla, apoštolů 

 

Není  

mše sv.   

  
Není 

mše sv.  

St. 1.7. 
 

17:30 Za dar zdraví (paní Hruštincová). 

Čt. 2.7.  17:30 
Za všechny, kteří se modlili a modlili 

ve společenství živého růženec za 

předávání víry. 

Pá. 3.7. Svátek sv. Tomáše, apoštola 15:00 Pohřební mše – Zdeňka Střížová 

So. 4.7. 
Sobotní památka P. Marie 

(také si připomínáme památku sv. 
Prokopa) 

8:00 
Za nenarozené děti, jejich rodiče a 

lékaře.  

Ne 

5. 7. 

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a 

Metoděje, biskupa, patronů 

Evropy, hlavních patronů 

Moravy  
Sbírky na velké práce: ozvučení, 

zpovědní místnost, ČOV). 
V 16h v bazilice ve FM – půlhodinka 

s hudbou (Linda Šustová - hoboj 

9:00 
Za farnost. 

 

Příležitostná oznámení:  
  Novokněz Jakub Lasák bude mít primiční svatou v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu již 2. července. 
Bohoslužba začíná v 17 h. Michal Krenželok bude celebrovat svou první mši svatou v Jablunkově 4. července. 
Program začíná ve 14 h v klášterním kostele sv. Josefa u sester alžbětinek.  
  V semináři se v akademickém roce 2019/2020 připravuje na kněžství celkem 19 bohoslovců z toho pouze 3 pro 
Ostravsko-opavskou diecézi: Mgr. Jan Slepička - 3. ročník, Richard Kubíček - 2. ročník, Ondřej Franz - 2. ročník. 
To znamená, že následující tří roky s velkou pravděpodobnosti nebude v naší diecézi primice. (Karel Honka 
studuje v Irsku – 4. ročník.) Bohoslovci se za farnost Dobratice modlili 21.4.2020. 
 Každou neděli během července a srpna jste v 16h zváni do baziliky ve FM na půlhodinku s varhanami.  
Nabídka ubytování na léto - Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc nabízí během letních prázdnin volnou 
ubytovací kapacitu pro věřící jednotlivce, manžele, rodiny nebo větší skupiny. www.knezskyseminar.cz 
  Loretánské litanie budou od 20.6. 2020 rozšířeny o tři nové invokace. Z rozhodnutí papeže Františka v nich bude 
Maria vzývána také jako “Mater misericordiae” - Matka milosrdenství, “Mater spei” - Matka naděje a 
“Solacium migrantium”- Útěcha migrantů. Prosím, dopište si do svých kancionálů, nebo si aktualizujte mobilní 
aplikaci. 
 Program – snoubenecká setkání v rodině pro páry s vážnou známostí, viz Centrum pro rodinu.  
 Rozhodnutí ČBK o časopisech vydávaných v nakladatelství Vérité Protože  časopisy „Zprávy  z Medžugorje“a 
„Regina“ vydávané  dr.  Mráčkem  v  nakladatelství Vérité uvádějí nepravdivé a zavádějící informace o životě církve, její 
nauce, papeži a jeho jednání a rozhodnutích, a tím poškozují pravou víru, dobré mravy a jednotu církve, my, biskupové 
ČBK, tyto tiskoviny ve smyslu kán. 823 CIC odmítáme. Zároveň podle kán. 827 §4 CIC zakazujeme tyto tiskoviny vystavovat, 
prodávat nebo rozdávat v kostelích, kaplích a na farách ve všech diecézích na území České republiky. 
 


