
Pořad bohoslužeb farnosti Dobratice v týdnech 13. 12. – 20. 12. 2020 
. 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba 

Ne. 
13. 12. 

3. neděle adventní 
Svaté Lucie 

Sbírka na režií. 
Dnes se v církvi žehnají nové 

betlémy, nové figurky do 
betléma, apd. 

 
9:00 

 
10:15 

Modl. sv. růžence (8:30h) 
 

Na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží milost 

pro celou rodinu.  

 

Podávání sv. přijímání. 
 

Po. 14.12. 
Památka sv. Jana od Kříže, 

kněze a uč. církve. 
  

Út. 15.12.  

St. 16.12.  
8:30 
9:00 

Adorace 

Mše svatá za + Romana Stasia. 

Čt. 17.12.  17:00 Modl. sv. růžence. Za +Romana Stasia. 

Pá. 18.12.  17:00 Náboženství (13h). 
Modl. korunky. Za farnost. 

So. 19.12.  7:00 Na úmysly společenství matek. 

Ne. 
20. 12. 

4. neděle adventní 
Sbírka na režií. 

 

 
9:00 

 

Modl. sv. růžence (8:30h) 
 

Za + Marii Kulíkovou, manžela a dva syna, s prosbou 

o víru a milosrdenství pro živou rodinu. 

    
    Papež František: Prosme svatého Josefa o ochranu církve v této době. 9.12. papež František 

v katechezí na téma MODLITBA všechny vyzval, abychom poslouchali volání, které se v nás probouzí, 

zejména ve chvílích obtíží, a které jsou podle něj prosebnou modlitbou. Prosebná modlitba - Vatican News 
Petrův nástupce zakončil slovy: „Včera byl zveřejněn apoštolský list věnovaný sv. Josefovi, který byl 
před sto padesáti lety vyhlášen patronem všeobecné církve. Nazval jsem ho »S otcovským srdcem«. Bůh 
svěřil sv. Josefovi nejcennější poklady – Ježíše a Marii, a on to plně opětoval s vírou, odvahou, něhou, 
»otcovským srdcem«. Vzývejme jeho ochranu nad církví v této době a učme se od něj ustavičně a pokorně 
plnit Boží vůli. Adventní doba nás přibližuje slavnosti Narození Páně a připravuje nás, abychom se 
otevřeli světlu betlémského mysteria. Je to čas očekávání. Čekání na Spasitele ať každého z vás přiměje 
k větší rozhodnosti a velkodušnosti vzhledem k požadavkům křesťanského povolání.Nakonec, jako 
obvykle myslím na staré, mladé a nemocné lidi a na novomanžele. S Marií rozjímejte o mysteriu Boha, 
který se stal člověkem, a s radostí jděte vstříc Pánu, který nás přijde zachránit.“ 

   Patris corde – apoštolský list věnovaný sv. Josefu, výňatek: „Otcem se člověk nerodí, nýbrž stává,“ 
nejde o to přivést dítě na svět, nýbrž přijmout je a pečovat o ně. V dnešní společnosti však naneštěstí 
jakoby „děti byli sirotky“, často se jim nedostává otce, který by synovi předával zkušenost života a 
reality. Otec nemá své děti zadržovat, věznit, vlastnit, ale uvádět je do schopnosti rozhodovat, užívat své 
svobody a hledat řešení. V tom se projevuje cudnost a čistota Josefova. V poznámce č. 10 apoštolského 

listu „Patris corde“ prozrazuje papež František také jeden detail o své osobní blízkosti ke sv. Josefu. Již 

více než čtyřicet let denně recituje modlitbu převzatou z modlitební knížky ženské kongregace Ježíše a 

Marie, vydané v 19. století. Jak dodává, vyjadřuje úctu a důvěru, ale také „určitou provokaci“: „Ať mi 

neříkají, že jsem tě vzýval nadarmo, a poněvadž s Ježíšem a Marií můžeš všechno, ukaž mi, že tvoje 
dobrota je tak velká jako tvoje moc.“ Apoštolský list „Patris corde“ doprovází dekret apoštolské 

penitenciárie, který ohlašuje zvláštní „ROK SVATÉHO JOSEFA“ vyhlášený papežem a stanovuje 
podmínky pro získání odpustků. „Patris corde“ – apoštolský list věnovaný sv. Josefu - Církev.cz (cirkev.cz) 

   Dle nařízení Vlády ČR ze dne 30.11.  od 3. 12. 2020 (potrvá do 12.12.) omezuje (bod II/10.b) 
shromáždění pořádaného církví v kostele, se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti 

nejvýše 30% míst k sezení, v tomto kostele to je 57 osob. (Při návratu do 4 stupně by to bylo 20%.) 
  S rozpisem vánočních bohoslužeb čekáme na aktualizací nařízení vlády ČR pro shromažďování 
v kostelích během bohoslužeb. 



  Svátost smíření vždy půl hodiny před mší svatou. Prosím, využívejte raději dny během týdne, nikoliv 
neděle. 
  Po mší sv. v týdnu je možno nahlásit intence mší svatých. Přijímáme již na únor 2021. 
  Turnaj v halové kopané v Tělocvičně ZŠ plánovaný na 19. 12. 2020 nebude. 
   Prosím, kdo má doma zachovalé starší hodnotné časopisy (např. Immaculata, Apoštol Božího 
milosrdenství, apd.), ale také starší vydání Slovo na cestu, může je přinést do kostela. Já je nabídnu 
nemocným v nemocnici. Děkuji.  
  Děkuji za obdarování mikulášskými balíčky.  Mimo jiné, také byly hrazeny z příspěvku obce Dobratice. 
Předem děkuji všem, za pomoc při přípravě vánočních bohoslužeb v kostele.  


