
Pořad bohoslužeb farnosti Dobratice v týdnech 8. 11. – 15. 11. 2020 
V těchto dnech se modlíme za ochranu před epidemií novénu k sv. Anežce České. 

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba 

Ne. 
8. 11. 

32. neděle  
v mezidobí 

 
 
 
Od 8:30 

Mše sv. slavená soukromě za + Ladislava Gurníka a 
celou živou a zesnulou rodinu Gurníkovou a 
Handlovou (9:30h). 
Sv. smíření, podávání sv. přijímání, pom. nemocných. 
Postupně vždy pouze 2 osoby.  

Po. 9.11. 
Svátek Posvěcení 

Lateránské baziliky     

Út. 10.11.   Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve                                                                  

St. 11.11. 
Památka sv. Martina, 

biskupa 

Od 8:00 
a 

od 17:00 

Sv. smíření, podávání sv. přijímání, pom. 
nemocných. Mše sv. slavená soukromě (8.30h.) 

Čt. 12.11. 
Památka sv. Josafata, 

Biskupa a mučedníka. 

Od 8:00 
a 

od 17:00 

Sv. smíření, podávání sv. přijímání, pom. 
nemocných.  
 
                                Mše sv. slavená soukromě 
(17h). 

Pá. 13.11. 
Památka  

sv. Anežky České 

Od 8:00 
a     

od17:00 

Sv. smíření, podávání sv. přijímání, pom. 
nemocných. Postupně vždy pouze 2 osoby.  
 

Sv. smíření, podávání sv. přijímání, pom. 
nemocných.                  Mše sv.: Na úmysly 
společenství matek (17h). 

So. 14.11. 
Sobotní památka 

P. Marie 

 
Od 8:00 

Mše sv. slavená soukromě (8h). 
Sv. smíření, podávání sv. přijímání, pom. 
nemocných. Postupně vždy pouze 2 osoby.  

Ne. 
15.11. 

33. neděle  
v mezidobí 

 
Od 8:30 

Mše sv. slavená soukromě za farnost.(7.30h) 
Sv. smíření, podávání sv. přijímání, pom. 
nemocných. Postupně vždy pouze 2 osoby.  

 

  Zádveří kostela je otevřené k soukromé adoraci 8 až 17h.  
  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 Rozjímavý růženec.   
    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.  
   I během přísných omezení je možné a potřebné poskytovat individuální duchovní péči při dodržení hygienických 
opatření. Co se týče nočního vycházení, kněží mají pro individuální pastorační službu výjimku. Biskupové 
vyzvali kněze, aby otevřeli kostely. Prosím, neopomínejme přistupovat ke svátostem. Přijměte svátost nemocných. 
V nemocnicích složitě řešíme přístup kněze k nemocným (pozitivním na Covid19). 
   Plnomocné odpustky pro duše zesnulých lze získat po celý listopad.  
   Letošní sbírka na misie se zatím nekonala. Proto prosím, abyste sbírku na misie uskutečnili například formou 
kasičky v kostele, když lidé přicházejí adorovat a přijímat eucharistii, nebo vybídli věřící, aby své dary na misie 
doručili na faru. Mons. Martin David, apoštolský administrátor 
  Červená středa, mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru, 25. listopadu 2020 se blíží. Kvůli 
koronaviru budou omezené možnosti setkání a společných modliteb, ale přesto se lze zapojit nasvícením  (části)  
kostela červeným  světlem,  zapálením  svíček,  vytištěním  informačních  textů, možností adorace apod. Zapojit se 
však může každý i doma. Drobné gesto solidarity s lidmi trpícími pro víru v jiných částech světa pomáhá 
pozvednout oči a odpoutat se od aktuálních obtíží tady a teď. Modlitba, zapálení svíčky, přečtení tematického 
textu, obětování svého aktuálního utrpení –  to  všechno  jsou  projevy sounáležitosti s našimi bratry a sestrami, 



pro které je velké povzbuzení, že na ně svět nezapomíná. V  rámci Červené středy se bude  od  13:00 hod. konat 
online konference s českými i zahraničními hosty a konkrétními svědky pronásledování, poté proběhne 
křesťansko-židovská modlitba za účasti pana  nuncia  Charlese  D.  Balva. Tlumočení do češtiny zajištěno.  
Konferenci  bude  možné  sledovat  na TV Noe a na www.facebook.com/IKDPcz 
Aktuální informace k akci na www.cervenastreda.cz a www.facebook.com/cervenastreda 
   Nadační fond Betlém nenarozeným a Obecně prospěšná společnost Dlaň životu pomáhají počatým dětem skrze 
pomoc nabídnutou jejich těhotným matkám. Pokud se na vás obrátí s prosbou o pomoc těhotná  žena  v  tísni,  
můžete  jí  předat  kontakt  na  Poradnu  Cesta  těhotenstvím  v  Ostravě  nebo na Azylový dům pro těhotné ženy v 
tísni (kontakty na webu: www.dlanzivotu.cz). Víme, že situace je i ve farnostech nyní složitá, nicméně pokud vás 
myšlenka pomoci těm nejmenším z nás -počatým dětem a jejich těhotným matkám - v Azylovém domě pro těhotné 
ženy v tísni osloví a je ve vašich možnostech se připojit k pomoci, budeme za to velmi vděčni. Můžete tak učinit v 
adventní či vánoční době sbírkou ve farnosti, darem, sdílením či jinak, za což velmi srdečně děkujeme. Vtiskové 
přílozetěchto ACEOO najdete leták „Štědrý dar pro betlémské děti“, a také dopis s příběhem klientky, který více 
napoví, komu pomáháme. S vděčností za vás i vaši kněžskou službu, a s prosbou o vaše požehnání M. Holeňová 
   Podpora Domova pro matky s dětmi v Oděse Nový projekt Střediska humanitární pomoci a rozvojové 
spolupráce dává novou šanci ukrajinským maminkám v nouzi, které by bez pomoci zůstaly na ulici a živořily 
hluboko pod hranicí chudoby. Svým příspěvkem pomůžete sestrám zajistit střechu nad hlavou, jídlo, oděv, léky, 
psychologickou a duchovní podporu ženám, které se ocitly v krizové situaci.  Přispět je možné libovolnou částkou 
zaslanou na transparentní účet Střediska humanitární pomoci a rozvojové  spolupráce:  2800779701/2010,  VS  – 
111 – Podpora  Domova  pro  matky  s  dětmi v Oděse. Nebo můžete využít darovací bránu na Darujme.cz 
(Diecézní charita ostravsko-opavská, projekt Domov pro matky s dětmi v Oděse). Děkujeme všem, kteří i v těchto 
nelehkých časech myslí  na  potřebné.  Za  Středisko  humanitární  pomoci  a  rozvojové  spolupráce  Diecézní  
charity  ostravsko-opavskéMgr. Miroslav Hodeček, vedoucí střediska 

 
 

 


