
Pořad bohoslužeb farnosti Dobratice v týdnech 19.7. – 26.7. – 2.8.2020 
 
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba 

Ne 
19. 7. 

16. neděle v mezidobí 
Sbírka na režijní potřeby. 

V 16h v bazilice ve FM–půlhodinka hudby 

9:00 Za farnost 

Po. 20.7.  Není mše sv. 

Út. 21.7.  Není mše sv.  
St. 22.7. Svátek sv. Marie Magdalény Není mše sv. 

Čt. 23.7. 
Svátek sv. Brigity, řeholnice, 

patronky Evropy 17:30 Za rodiče Jana a Žofii 

Pá. 24.7. Nezávazná památka sv. Šarbela, kněze 17:30 Za rodiče Jana a Žofii 

So. 25.7. Svátek sv. Jakuba, apoštola 8:00 Za rodiče Jana a Žofii 

Ne 
26. 7. 

17. neděle v mezidobí 
Sbírka na režijní potřeby. 

V 16h v bazilice ve FM–půlhodinka hudby 

9:00 Za farnost 

 

 

Po. 27.7.  Není mše sv.  

Út. 28.7.  Není mše sv.  

St. 29.7. 
 

Není mše sv. 
 

Čt. 30.7.  Není mše sv.  

Pá. 31.7. Památka sv. Ignáce z Loyly, kněze 17:30 Za rodiče Jana a Žofii 

So. 1. 8. 
Památka sv. Alfonsa Marie 

z Liguori, biskupa a uč. církve 8:00 Za nenarozené děti, jejich rodiče, lékaře 

Ne 
2. 8. 

18. neděle v mezidobí 
Sbírka na velké opravy ve farnosti. 
V 16h v bazilice ve FM–půlhodinka hudby 

9:00 Za rodiče Jana a Žofii 

Příležitostná oznámení:  
   Děkuji firmě pána D. Dvořáka za provedení dlažby před kostelem. Práce s DPH stály 118 300Kč. Lavičky stály 
12 144Kč. Děkuji všem, kteří na tento účel věnovali své fin. dary. Na tyto práce také byly požité fin. prostředky 
obce Dobratice z prodeje hřbitova (60tis.Kč).   
 Během prázdnin budu čerpat začátkem týdne dovolenou. V nemocnici pracuji nyní ve čtvrtek a v pátek odpoledne 
(v tuto dobu mám vypnutý telefon). 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.   
  Sbírka na velké opravy ve farnosti 5. července činila 1760Kč. Pán Bůh zaplať. Chceme pořídit nové ozvučení (cenové 
nabídky od 70 do 120 tis. Kč), zpovědní místnost (stolářské práce bez zasklení a vybavení 70 tis. Kč) a čističku odpadních. 
  Prosím, sledujte vždy týdenní pořad bohoslužeb. V den pohřbu farní mše sv 
 Na farním dvoře je pro děti k dispozici trampolína. Pod dohledem dospělé osoby ať je dětmi využívána.  
    V rámci Otevřených chrámů je otevřena Bazilika N.P.M. minor út-so 9-15h, ne 13-17h., 
Věž kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku pá 15-18, so-ne 13-18h, 
Katedrála Božského Spasitele Ostrava út-so 8.15-12-15 a 13.15-17.15, ne 13-18h, 
Kostel sv. Jakuba v Místku út –ne 9 -16h a kostel sv. Antonína na Prašivé so 10-16, ne 12-126h a další.  
  Duchovní obnova pro manželské páry v Českém Těšíně 16.-18.10. http://exercicnidumceskytesin.cz 
Jednodenní duch. obnova v silenciu 28.10. od 9 do 18h., téma: sv.Terezie z Avily, doprází:P.Norbert Žuška o.Carm 


