
Pořad bohoslužeb farnosti Dobratice v týdnech 11. 10. – 18. 10. 2020 
 

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

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba 

Ne. 
11. 10. 

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 

Po. 
12.10. 

 8:00 
Za poděkování za obdržené milosti, s prosbou 

o B. požehnání pro žijící rodinu, o střízlivost a 

porozumění v rodině a o B. ochranu.  

Út. 13. 10.                                                     není mše sv. 

St. 14. 10. 
Památka Markéty Marie 

Alacoque, panny 

adorace  
9:00 

Na poděkování za 70 let života, za 40 let 

manželství a za všechno krásné s prosbou o 

Boží pomoc a přímluvu P. Marie. 

Čt. 15. 10. 
Památka sv. Terezie od Ježíše, 

panny a učitelky církve 
17:30 Na úmysly Společenství matek.  

Pá. 16. 10. 
SLAVNOST  

SV. HEDVIKY, ŘEHOLNICE,  

hlavní patronky Slezska 

17:30 
adorace 

Na úmysl dárce. 

So. 17. 10. 
Památka  

sv. Ignáce Antiochijského,  

biskupa a mučedníka 

v 16.30   

misijní průvod, 

17:30 mše sv. 

……………………….. 

Ne. 
18. 10. 

29. neděle v mezidobí 
Misijní neděle 

Sbírka na režií farnosti. 

9:00 mše sv. 
modlitba sv. 

růžence 

10:30 mše sv. 

Na poděkování za 70 let života s prosbou 

o další milosti Boží pro celou rodinu. 

Přidáme se ke světové iniciativě  

„Milion dětí se modlí růženec“. 

Za farnost. 
   

    Milí bratři a sestry, rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 12. října na dobu 14 dnů 

omezují počty účastníků bohoslužeb na 10 osob ve vnitřních prostorách a 20 v prostorách 
venkovních. Výjimkou jsou pohřby a svatby, které umožňují účast 100 osob a od 19. října 30 osob. V této 

situaci není možné uspořádat ve většině farností nedělní bohoslužby tak, aby se jich mohli všichni 

zúčastnit. Proto připomínám, že platí dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Využívejte 

příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků a 

videopřenosů.  

Snažme se také o dodržování stanovených hygienických opatření. Jejich dodržování je projevem 

ohleduplnosti a blíženské lásky k těm, kteří jsou nemocí nejvíce ohroženi. Varujme se přitom 

projevů vzájemného osočování, podezřívavosti i arogance.  

Jak jsme už vybídli ve společné výzvě Stálé rady ČBK, prosíme Vás o modlitbu posvátného 

růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom 

snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Sjednotit se můžeme při modlitbě na 

tento úmysl každý večer ve 20 hodin, ať sami či společně v rodinách. 

V modlitbě prosme o přímluvu patronku diecéze svatou Hedviku a také blahoslaveného P. 

Richarda Henkese. Buďme jako tito naši nebeští patroni příkladem lásky, trpělivosti a pokoje. 

Také je na vás pamatuji v modlitbě a žehnám. + Martin David, apoštolský adminitrátor 

   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 probíhá 

nadále. Nadále samozřejmě platí zvýšená hyg. opatření uvedená v rozhodnutí biskupa Martina 

Davida z 25.9.2020 navíc s doporučením podávat sv. přijímání na ruku.  
 

  Do 13. října se mohou manželé jakéhokoliv věku přihlásit na víkend pod názvem „Společná 

cesta“. http://exercicnidumceskytesin.cz Oč jde? V jednotě, kterou tvoříte, následujte společně 

Ježíše“. Na tento zážitkový víkend plný přednášek, svědectví a překvapení jezdí manželské páry z 

celé ČR. Někteří již oslavili kulatá výročí svatby, někteří se vzali loni. Kurz obohacuje všechny 

páry, ať už prožívají ve svém vztahu lepší nebo horší dny. Jak řekl jeden z manželů po kurzu: je to 

takový „duchovní wellness“. Tento kurz pomáhá obnovit jednotu v manželském životě. Děje se to 

díky obnovení manželského dialogu – proto, aby si manželé chtěli naslouchat, ale především 

proto, aby si chtěli porozumět. Zejména pokud Vaše manželství občas prožívá tiché chvíle a 

pocity, že jste se vzdálili od sebe navzájem – pak nečekejte, jak se to možná samo vyřeší, a 

přihlaste se na tento kurz. 

 

Výňatek z papežovy katecheze na generální audienci, 7. října 2020, Aula Pavla VI pod názvem 

Modlitba Eliáše: 
„Potřebujeme Eliášova ducha. On nám ukazuje, že v životě toho, kdo se modlí, nemůže existovat 

dichotomie: stojí před Pánem a jde vstříc bratřím, ke kterým jej Pán posílá. Modlit se neznamená 

zavřít se s Pánem a líčit si duši. Nikoli, to není modlitba, ale fikce. Modlit se znamená 

konfrontovat se s Bohem a nechat se poslat k službě bratřím. Prubířským kamenem modlitby je 

konkrétní láska k bližnímu. A naopak: věřící ve světě jednají až poté, co se ztišili a pomodlili, 

jinak je jejich činnost impulsivní, nerozlišená a bezcílná. Věřící, kteří se dopouštějí 

nespravedlností, se předtím nemodlili k Pánu, aby rozpoznali, co mají dělat.“ 

 

   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, předseda ČBK 
 

 


