
Pořad bohoslužeb farnosti Dobratice v týdnech 29. 11. – 6. 12. 2020 
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba 

Ne. 
29. 11. 

1. neděle adventní 
Žehnání  

adventních věnců. 
Adventní koncert je 

zrušený.  
1. den novény 

9:00 
 

10:30 

Modl. sv. růžence. 
Mše sv. za + Jana Březinu (k nedožitým 95. naroz.) za 

+ sestru Libuši (25 let od úmrtí), za rodiče.  

 

Mše sv. jen v případě, že se ke mší sv. shromáždí věřící: 
za farnost. 

Po. 30.11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola   

Út. 1.12.  

St. 2.12.  

Od 8.30  
9:00 

 
 

Adorace 

Mše svatá za + rodinu Kadlubovou a Syotkowskou, 

duše v očistci, B. pomoc a ochranu P. Marie pro žijící 

rodinu. 

Čt. 3.12.  17:00 
Modl. sv. růžence. 
Mše svatá za + sestru, rodiče a duše v očistci, za 

celou žijící rodinu. 

Pá. 4.12. Náboženství pro 1. a 2. třídu. 
1. pátek v měsíci   17:00 

Modl. korunky. 
Mše sv. za všechny, kteří se modlili a modlí ve spol. 

živého růžence na úmysl evangelizace. 

So. 5.12. 
 

Rorátní mše sv. ke cti P. 

Marie 
7:00 

Mše sv. za nenarozené děti a za obnovu kultury 

života. 

Ne. 
6. 12. 

2. neděle adventní 
 

Sv. Mikuláš pozdraví děti 
  

9:00 
10:30 

Modl. sv. růžence. 
Mše sv. za rodiče Wojnarovy. 

Mše sv. jen v případě, že se ke mší sv. shromáždí 
věřící: za farnost. 

   Aktuálně (k 27.11.)může být současně na bohoslužbách 20 osob. Také může několik osob být v oddělené 
místnosti - na oratoři kostela.  
   Prosba biskupů: Novéna za zastavení pandemie s prosbou o přímluvu sv. dětí   https://www.cirkev.cz 
Podobně jako na jaře, před slavností Zvěstování Páně, je zde opět nabízena novéna za zastavení nákazy 
a uzdravení celého národa. Chceme o to prosit na základě Ježíšovy výzvy v evangeliu. S vírou v jeho 
jméno. Vždyť těm, kdo věří, je možné všechno; s Ním, v Něm, skrze Něj a pro Něho. (srov. Jan 14,12-14) 
A Ježíš pokračuje slovy: „Jestliže mne milujete, budete zachovávat má přikázání.“(srov. Jan 14,12-14) 
Snaha o to je samozřejmostí pro dosažení jednoty s Ním. Pro vlastní nedokonalosti jsou zde za přímluvce 
voleny děti, které nám mohou být v lásce vzorem a jejichž přímluva má zvláštní sílu proto, že jsou už v 
nebi. S nimi chceme prožít 9 dnů. 
  Na dobu adventní nabízíme čtyřdílný on-line pořad věnovaný liturgii jednotlivých adventních nedělí. 
Všechny podrobnosti naleznete na http://www.liturgie.cz/ 
  Adventní kalendář https://decko.ceskatelevize.cz/advent 
  Nepůjde-li nechat si požehnat adventní věnec v kostele, je možné pronést modlitbu díků a prosby také v 
rodině. Inspiraci nabízíme na http://www.liturgie.cz/ 
  Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu - pro dospělé, pro rodinu s dětmi, pro jednotlivce najdeme na 
https://www.pastorace.cz/clanky/manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu 
  Materiály k duchovní obnově v domácím prostředí pro muže i ženy jsou nabízené na 
www.rodinnyzivot.cz. První duch. cvičení od J. Krausové a druhé od P. A. Krasuckého.  

 V kostele je k zakoupení nástěnný kalendář a knížečka VÝZVY STÁRNUTÍ, Aleš Opatrný. 
   Nabídka zajímavých on-line seminářů pořádaných CPR Prostějov. Mluvíte jazykem lásky svého 
dítěte? Jak děti poznají, že je máme rádi? Ne všichni to máme stejné. Podívejme se na pět jazyků lásky a 
na to, jak je používat. Cílem semináře představit přirozený a dítětem srozumitelný způsob verbální i 
neverbální komunikace. Otvírá dveře k mnohem hlubšímu pochopení a naplnění citových potřeb dítěte. 
Kdy: 30.11.2020 v 9:30 Přihlásit se můžete na: 1url.cz/zz0w5, nebo 7.12. 2020 v 17:30 Přihlásit se 



můžete na: 1url.cz/2z0wY Cena každého semináře je 50 Kč. Ucelenou nabídku poradenství v oblasti 
rodičovství, partnerství, mezigeneračních vztahů, ale i službu naslouchání pro osamělé najdete 
zde: www.rodinnysvaz.cz . Bc. Blanka Neckařová 
  Červená středa  Na stránkách farností a dvou obcí farností byly zveřejněny informace o tom, co červená 
středa je. Exteriér kostela byl nasvěcený na  červeno, rovněž klenba interiéru zářila červenou barvou 
a kostel osvěcoval pouze svit četných svíci.  Od 16h jsme se scházeli v kostele k adoraci, mnozí také 
využili možnost sv. smíření. Někteří přišli ze svých domů do kostela pěšky s rozžatými svícemi. V 18h 
začala mše sv., použili jsme přímluvy a dopis arcibisk. J. Graubnera z nabídnutých materiálu. Mše sv. se 
účastnilo dovolených 20 osob. Po mší sv. se děti sešly na faře na čaji a zahráli si šipky.  Jistá paní byla 
nadšená a ptala se, jestli máme červenou středu každý týden. Kéž by více do povědomí lidí přicházelo 
toto téma pronásledování křesťanů. o. Jan Wojnar 
 

 
 
Nemocniční kaplan pro Městskou nemocnici Ostrava-Fifejdy P. Mgr. Marek Žukowski 
Zdroj: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214803850049321&set=a.4686355016341&type=3 
 

 

 


