
Pořad bohoslužeb farnosti Dobratice v týdnech 4. 10. – 11. 10. 2020 
 

Katoličtí křesťané jsou v měsíci říjnu vybízeni k intenzívní modlitbě svatého růžence. 
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba 

Ne. 
4. 9. 

27. neděle v mezidobí 
Památka sv. Františka 

Sbírka na velké opravy: ozvučení 
kostela, zpovědní místnost. 

9:00 
modlitba sv. 

růžence,  
mše sv.  

 

Na poděkování za letošní úrodu na 
polích i zahradách, za celou farnost. 

Po. 5.9. 
Památka sv. Faustýny 
Kowalské, řeholnice 

8:00 
Za manžela, + rodiče z obou stran,  

za + sestru od bratra 
Út. 6. 9.                                                          není mše sv. 

St. 7. 9. 
Památka Panny Marie 

Růžencové 
adorace  

9.00 

Za manžela, rodiče, bratra, sestru, 
švagra duše v očistci,  

o dar víry pro celou živou rodinu. 

Čt. 8. 10.  17:30 Za rodinu Širokou a Šimíkovou.  

Pá. 9. 10.  17:30 
adorace 

Za + Marií Hlisnikovskou,  
manžela, syna a sourozence. 

So. 10. 9. Sobotní památka Panny Marie 8:00  
O poznání a přijetí Boží životní cesty 

a povolání pro děti. 

Ne. 
11. 9. 

28. neděle v mezidobí 
Výročí posvěcení kostela 

9:00 
modlitba sv. 

růžence,  
mše sv.  

 

Za + rodinu Jursovou a o Boží 
ochranu pro celou živou rodinu 

   

  Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod. omezuje: 
  Účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a 
osoby, které se  bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích 
bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá. 
  V situaci omezení je přípustné, aby při bohoslužbách zpíval jeden sólista z kůru (např. antifony a žalm). 
Součástí liturgie však může být instrumentální hudba. Rozestupy mezi sedícími účastníky bohoslužby nejsou 
vyžadovány. Výuka náboženství bez ohledu na místo konání je řádnou výukou, nikoli volnočasovou aktivitou. 
Proto ať probíhá i nadále podle stejných předpisů, které platí pro školní vyučování 1. nebo 2. stupně. Ostatní 
farní aktivity ať probíhají v tomto čase v souladu s vládním  Usnesením, tzn. max. 10 osob ve vnitřních 
prostorách a 20 osob venku. Nadále samozřejmě platí zvýšená hygienická opatření uvedená v rozhodnutí 
biskupa Martina Davida z 25. 9. 2020 navíc s doporučením podávat sv. přijímání na ruku.  
    Sbírka 4.10. činila 2 044,-Kč a křesťanům v Izraeli jsme darovali 1 150,-Kč. Pán Bůh zaplať. 
   Apoštolská penitenciárie prodloužila na žádost ČBK své dovolení, na jehož základě věřící v ČR mohou 
obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné 

zemřelé. Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. 
listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopad. Toto dovolení se uděluje na 
následujících sedm let, tedy do roku 2026. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci 
jsou následující: (1) daný den přijmout eucharistii, (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé (3) a 
pomodlit se na úmysl Svatého otce; (4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď. + Mons. Jan Graubner 
    Individuální psychosomatické poradenství s Doc. MUDr. PhDr. Janem Poněšickým, Ph.D., se kona 
jednou měsíčně v sobotu od 10 do 15 hodin. Nejbližší termíny - 26.9. | 31.10. | 28.11. (objednávání je 
otevřeno vždy na nejbližší termín). Více naleznete na: www.fortna.eu/psychosomaticka-poradna  
   Podzimní kurzy - přihlašování na www.fortna.eu/akce  
   18.10. bude tzv. Misijní neděle. Výročí posvěcení kostela společně s kněžími děkanátu Frýdek oslavíme ve 
středu 21. října v 9.30h. 24. října prosím o velký úklid kostela a za příznivého počasí, také o brigádu okolo 
kostela a na zahradě. Práce bude nejen pro ženy, ale i pro muže a děti. Prací zakončíme u společného stolu. 
 


