
Pořad bohoslužeb farnosti Dobratice v týdnech 1. 11. – 8. 11. 2020 
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba 

Ne. 
1.11. 

Slavnost  
Všech svatých 

Od 8:30 

 

Mše sv. slavená soukromě - za farnost. (7.30h) 
Sv. smíření, podávání sv. přijímání, pom. nemocných. 

Postupně vždy pouze 2 osoby.  

Kostel je otevřený k soukromé adoraci 8 až 17h. 

Po. 2.11. 
Vzpomínka na všechny 

věrné zesnulé,  
památka zesnulých. 

 
Od 8:30 

 

Mše sv. slavená soukromě - za všechny zesnulé(7.30h)
Sv. smíření, podávání sv. přijímání, pom. nemocných. 

Postupně vždy pouze 2 osoby.  

Kostel je otevřený k soukromé adoraci 8 až 17h. 

Út. 3.11. Památka sv. Martina de Porres                              Kostel je otevřený k soukromé adoraci 8 až 17h. 

St. 4.11. 
Památka sv. Karla 

Boromejského 

mše sv. 

slavená 

soukromě 
Kostel je otevřený k soukromé adoraci 8 až 17h. 

Čt. 5.11. 
Památka 

sv. Zachariáše  

a Alžběty 

Od 8:00 
a 

od 17:00 

Otevřený kostel k soukromé adoraci 8 - 17h. 

Sv. smíření, podávání sv. přijímání, pom. 

nemocných. Mše sv. slavená soukromě. 

Pá. 6.11. 
První pátek v měsíci 

zasvěcený N.S.J. 

Od 8:00 
a     

od17:00 

Kostel je otevřený k soukromé adoraci 8 až 17h. 

Sv. smíření, podávání sv. přijímání, pom. 

nemocných. Postupně vždy pouze 2 osoby.  
 

Sv. smíření, podávání sv. přijímání, pom. 

nemocných. Mše sv. slavená soukromě. 

So. 7.11. 
Sobotní památka  

P. Marie. 

Od 8:00 
 
 

Kostel je otevřený k soukromé adoraci 8 až 17h  

Mše sv. slavená soukromě - Za nenarozené děti, 

jejich rodiče. 

Po mší sv.: Sv. smíření, podávání sv. přijímání, pom. 

nemocných. Postupně vždy pouze 2 osoby.  

Ne. 
8.11. 

32. neděle  
v mezidobí 

 
 
 
Od 8:30 

Kostel je otevřený k soukromé adoraci 8 až 17h  

Mše sv. slavená soukromě – za + Ladislava Gurníka 

a celou živou a zemřelou rodinu Gurníkovou a 

Handlovou. 
Sv. smíření, podávání sv. přijímání, pom. 

nemocných. Postupně vždy pouze 2 osoby.  
 

   Je možnost také v roce 2021 pravidelně nově odebírat, (nebo se odhlásit) dvouměsíčník SLOVO NA 

CESTU. Cena za rok je 360 (6x 60Kč), poštovné zdarma. Zájemci, ať se hlásí nejpozději do 15.11.2020.  

  Je také možnost pravidelně odebírat časopis OKNO. V kostele je také k dispozici brožurka k růženci.  

    Jelikož se v těchto dnech nekonají kostelní sbírky, prosím, o Vaše dary na číslo farního účtu: 

1680572399/0800. Děkuji. Intence mší sv., tak jak byly zapsány, budou odslouženy.  

  Aktuální protiepidemická krizová opatření: Omezení pohybu osob a pobývání na veřejně přístupných 

místech v počtu max. dvou osob – což se vztahuje i na bohoslužby  s výjimkou svateb a pohřbů, kde je 

povolena účast max. 10 osob. Není omezena návštěva hřbitovů. Co se týče nočního vycházení, kněží 

mají pro individuální pastorační službu výjimku. To znamená, že mohou i v nočních hodinách, z výše 

uvedených důvodů, pohybovat se mimo faru. I během přísných omezení je možné a potřebné poskytovat 

individuální duchovní péči při dodržení hygienických opatření. Návštěvy kněží mají prioritu. Biskupové 

vyzvali kněze, aby otevřeli kostely.  

   Dušičkové odpustky letošního roku přehledně: Plnomocné odpustky pro duše zesnulých lze získat po 

celý listopad. Jednotlivé možnosti: 

1./ Odpustky, které je běžně možné získat 2. listopadu spojené s návštěvou kostela, je letos možné získat 

kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínky- v daný den: návštěva kostela nebo kaple, 



modlitba Otčenáš, modlitba Věřím, modlitba na úmysl Svatého Otce, vyloučení (zřeknutí se) 

sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání; a v okruhu těchto dní svátost smíření.  
 

2./ Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu spojené s návštěvou 

hřbitova, je letos možné získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby.  

Podmínky - v daný den: návštěva hřbitova, modlitba za zesnulé, modlitba na úmysl Svatého Otce, 

vyloučení (zřeknutí se) sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání; a v okruhu těchto dní svátost 

smíření. 
 

3./ Ti, kdo nemohou do kostela či na hřbitov (nemoc, stáří, karanténa) mohou získat odpustky doma před 

zobrazením Krista, nebo Panny Marie.  

Podmínky: v duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov, zříci se jakéhokoli hříchu, vzbudit 

úmysl přijmout eucharistii, vykonat zpověď a pomodlit se za Svatého Otce jakmile to bude možné, 

pomodlit se za zemřelé (breviář, růženec, korunku, četbou Písma), nebo vykonat skutek milosrdenství 

spojený s obětováním svých těžkostí Bohu.  
 


