
Pořad bohoslužeb farnosti Dobratice v týdnech 6. 12. – 13. 12. 2020 
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba 

Ne. 
6. 12. 

2. neděle adventní 
 

1. neděle v měsíci 
 

Sv. Mikuláš pozdraví děti 
  

 
 

9:00 
 

10:30 

 
Modl. sv. růžence (8:30h) 
Mše sv. za rodiče Wojnarovy.  

                          Výstav N.S.O., svátostné požehnání. 
 

Podávání sv. přijímání. 
Po. 7.12.    

Út. 8.12. 
SLAVNOST P. MARIE počaté              7:30   Podávání sv. přijímání. 
bez poskvrny prvotního hříchu         17:30   Za farnost. 

St. 9.12.  
8:30 
9:00 

Adorace 

Mše svatá za + Romana Stasia. 

Čt. 10.12.  17:00 Modl. sv. růžence. 
Za +Romana Stasia. 

Pá. 11.12.  17:00 
Náboženství (13h) 
Modl. korunky. 
Za farnost. 

So. 12.12. 
 
Rorátní mše sv., památka 

P.M. Guadalupské. 

7:00 
 
 

Na poděkování za 70 let života paní Marcely 

Michalské a o B. požehnání pro celou rodinu. 

Ministrantská schůzka (po společné snídání) 

Ne. 
13. 12. 

3. neděle adventní 
Svaté Lucie 

 

8:00 
 

9:00 
 

Podávání sv. přijímání. 
Modl. sv. růžence (8:30h) 
 

Na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží 

milost pro celou rodinu.  

 
    
     Dle nařízení Vlády ČR ze dne 30.11.2020 se od čtvrtku 3. 12. 2020 (potrvá do 12. prosince 2020) 
omezuje (bod II/10.b) shromáždění pořádaného církví v kostele, nebo v jiné místnosti určené pro 
náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k 
sezení, v tomto kostele to je 57 osob, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích, nebo zajišťujících 
obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 
metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují 
ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému 
zpěvu. Zakazuje se společný zpěv více než 10 osob. (bod I /2.b) Každý účastník je povinen mít ochranný 
prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.  Kostel také při pohřební či svatební 
bohoslužbě může být obsazen ze 30%, na následné hostině by ale nemělo být více než 30 lidí. Pro 
hromadné akce ve vnitřních prostorech staveb je stanovený počet maximálně 10 osob, ve vnějších 
prostorech je stanoveno maximálně 50 osob.  
  Po mší sv. v týdnu je možno nahlásit intence mší svatých. Přijímáme již na únor 2021. 
  Novénu za zastavení pandemie s prosbou o přímluvu sv. dětí se modlíme do 8.12. 
  Prosím, předejte svým blízkým nemocným DOPIS NEMOCNÝM ADVENT - VÁNOCE 2020. Děkuji. 
  Na dobu adventní nabízíme čtyřdílný on-line pořad věnovaný liturgii jednotlivých adventních nedělí. 
Všechny podrobnosti naleznete 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. 
   Duchovní adventní obnova pro mládež na Signálech se koná vždy v neděli v 16 hodin. 
 
 


