
Pořad bohoslužeb farnosti Dobratice v týdnech 9.8.–16.8.-23.8.2020 
 
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba 

Ne. 
9. 8. 

19. neděle v mezidobí 
Sbírka na režijní potřeby. 

9:00 Za rodiče Jana a Žofii 

Po. 10.8. Svátek sv. Vavřince, jáhna, muč. 8.00 Za rodiče Jana a Žofii 

Út. 11.8. Památka sv. Kláry, panny Není mše sv.  

St. 12.8. 
 

17.30 Za rodiče Jana a Žofii 

Čt. 13.8.  Není mše sv.  

Pá. 14.8. 
Památka sv. Maximiliána Marie 

Kolbeho, kněze a mučedníka 
Není mše sv.  

So. 15.8. 
Slavnost NANEBEVZETÍ  

P. MARIE – doporučený svátek 
Není mše sv.  

Ne. 
16. 8. 

20. neděle v mezidobí 
Sbírka na režijní potřeby. 

9:00 Za farnost 

Po. 17.8.  Není mše sv. 

Út. 18.8.  Není mše sv.  
St. 19.8. Není mše sv. 

Čt. 20.8. 
Památka sv. Bernarda,  
opata a učitele církve 17:30 Za rodiče Jana a Žofii 

Pá. 21.8. Památka sv. Pia X., papeže 17:30 Za rodiče Jana a Žofii 

So. 22.8. Památka Panny Marie Královny  8:00 Za rodiče Jana a Žofii 

Ne. 
23. 8. 

21. neděle v mezidobí 
Sbírka na režijní potřeby. 

9:00 Za farnost 

 

 

Příležitostná oznámení: 
  Sbírka dne 2. srpna na velké opravy činila 1 965Kč. Pán Bůh zaplať. 
  Jsme zváni k modlitbě Novény k Panně Marii ve dnech před požehnáním Mariánského sloupu na 

Staroměstském náměstí v Praze. Novéna začala ve čtvrtek 6. srpna 2020, na Svátek Proměnění Páně. 

Obnovený Mariánský sloup požehná pražský kardinál Dominik Duka v sobotu 15. srpna v 12.00 hodin. Mše 

svatá začíná v chrámu Matky Boží před Týden v 10 hodin.  www.doo.cz 

  Drazí bratři a sestry, připomínám, že na plenárním zasedání ČBK dne 6. července 2020 bylo rozhodnuto, 

že je možné z liturgie odstranit všechna protiepidemická opatření zavedená v minulých měsících. Prakticky 

to znamená, že je možné obnovit užívání svěcené vody v kropenkách, pozdravení pokoje i podávání svatého 

přijímání do úst. Zrušení všech opatření se ale netýká okresů Karviná a Frýdek - Místek, kde jsou aktuálně 

protiepidemická opatření zpřísněna.  

Podle Mimořádného opatření 15/2020 vydaného dnes Krajskou hygienickou stanicí jsou z důvodu dalšího 

šíření nákazy koronavirem na celém území  Moravskoslezského kraje zavedena přísnější opatření, která do 

této chvíle platila pouze v okresech Karviná a Frýdek – Místek. Nově tedy od 17. 7. 2020 pro celý 

Moravskoslezský kraj platí: 

  povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách budov kromě bydliště (tedy i v kostelích). 

  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. 

  povinnost desinfekce při vstupu do budovy 

Prosím, abychom při bohoslužbách a dalších pořádaných akcích tato omezení respektovali. Děkuji za 

pochopení a žehnám + Martin David, apoštolský administrátor 

   Všem, děkuji. Připomínám, že biskupové jsou v církví nástupci apoštolů. P. Jan Wojnar, farář 


