
Pořad bohoslužeb farnosti Dobratice v týdnech 5.7. – 12.7. – 19.7.2020 
 
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba 

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. 

 

Po. 6.7.  Není mše sv. 

Út. 7.7.  Není mše sv.  

St. 8.7. Není mše sv. 

Čt. 9.7.  17:30 
Za žijící maminku, manžela, syna s 

rodinou 

Pá. 10.7. Svátek sv. Tomáše, apoštola 17:30 
Za děti a kněze – za které se modlí 

ve společenství matek. 

So. 11.7. 
Svátek sv. Benedikta,  

opata, patrona Evropy 
8:00 

Za + Františka a rodiče z obou stran, 

sestru Marii s rodinou a o přímluvu P. 

Marie za živou rodinu Kowalowskou. 

Ne 
12. 7. 

15. neděle v mezidobí 
Sbírky na režijní potřeby. 

V 16h v bazilice ve FM–půlhodinka hudby 
9:00 

Na poděkování za 70 let života 

s prosbou o další B. milostí pro 

oslavenkyní a celou rodinu. 
 

 

Po. 13.7.  Není mše sv.  

Út. 14.7.  Není mše sv.  

St. 15.7. 
Památka sv. Bonaventury,  

biskupa a učitele církve 
Není mše sv. 

 

Čt. 16.7. Svátek Výročí posvěcení katedrály 17:30 Za přímluvou sv. Jana Vianney za kněze, 

nová kněžská a řeholní povolání.  

Pá. 17.7.  17:30 Za přímluvou sv. Jana Vianney za kněze, 

nová kněžská a řeholní povolání.  

So. 18.7. Sobotní památka P. Marie 8:00 
Za přímluvou sv. Jana Vianney za kněze,  

nová kněžská a řeholní povolání.  

Ne 
19. 7. 

16. neděle v mezidobí 
Sbírky na režijní potřeby. 

V 16h v bazilice ve FM–půlhodinka hudby 
9:00 Za farnost 

Příležitostná oznámení:  
  Během prázdnin budu čerpat začátkem týdne dovolenou. V nemocnici pracuji ve čtvrtek a v pátek odpoledne (v 
tuto dobu mám vypnutý telefon). Prosím, sledujte vždy týdenní pořad bohoslužeb. V den pohřbu farní mše sv. není.  
 Na farním dvoře je pro děti k dispozici trampolína. Pod dohledem dospělé osoby ať je dětmi využívána.  
  Podobně jako primice Michala Krenželoka v Jablunkově byla odložená, také tak turnaj ve fotbale O pohár otce 
děkana plánovaný na 11. července v Jablunkově byl odložen.  
  Od 1. července 2020 pro okresy Karviná a Frýdek – Místek, platí přísnější opatření: 
Povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách budov kromě bydliště (tedy i v kostelích). Povinnost 

desinfekce při vstupu do budovy. Omezení maximálního počtu účastníku shromáždění uvnitř budov i venku na 

100 osob, což se týká i bohoslužeb. Do tohoto počtu se podle dřívějších vyjádření nepočítá celebrant ani ti, kteří 
při liturgii konají službu ministrantů, kostelníků a varhaníků. Dovoluji si vás požádat, abychom při bohoslužbách 
a dalších pořádaných akcích tato omezení respektovali. Děkuji za pochopení a žehnám + Martin David, biskup 


