
Pořad bohoslužeb farnosti Dobratice v týdnech 18. 12. 2020 – 3. 1. 2021 
. 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba 

Pá. 18.12. 
Ode dneška je omezený počet 

věřících na bohoslužbách. Nutno 
předem se zapsat! Více níže. 

 
17:00 

Náboženství (13h). 
Modl. korunky. Mše svatá za farnost. 

So. 19.12.  
7:00 

 

9:30 

Na úmysly společenství matek. 
V katedrále B. S. v Ostravě pohřeb Mons Adama Ruckého. 
Doporučuje se sledování přímého přenosu na Tv Noe. 

Ne. 
20. 12. 

4. neděle adventní 
 

Sbírka na režií. 
 

Žehnání svící na 
štědrovečerní stůl. 

 

9:00 
 
10:30 

 

15:00 
 

Modl. sv. růžence (8:30h) Za + Marii Kulíkovou, 

manžela a dva syna, s prosbou o víru a milosrdenství pro 

živou rodinu. 
V 10h nám o Tříkrálové sbírce řekne ředitel charity. 
Za všechny, kteří se modlili a modlí ve spol. živ. růž. 

Adorace, svátost smíření (dle potřeby může být také 
cizí zpovědník k dispozici) 

Po. 21.12.  8:00 
 

Za + Romana Stasia  

(Svátost smíření před a po mší svaté). 
Út. 22.12.    

St. 23.12.  
od 8:00 
9:00 

Adorace, svátost smíření 
Mše svatá za … 

Čt. 
24.12. 

Štědrý den 
Den rodinného 

společenství 

9-11:30 
 
19:30 

 
 

 
 

21:00 

Skauti nabízejí Betlémské světlo.  
V 9, 10 a 11h žehnání svící na štědrovečerní stůl. 
Mše sv. pouze v případě více než 20 předem zapsaných 
věřících, a to do 23.12. 24:00 h. Dne 24.12 od 8h rána  
bude na wébu farnosti a na nástěnce před kostelem 
uveřejněná informace o konání či nekonání této 
bohoslužby v 19:30 hodin. Za ... 

Mše svatá za … 

Pá. 
25.12. 

Slavnost  
NAROZENÍ PÁNĚ, 

zasvěcený svátek 

Není postní den. 

9:00 
 

10:30 

Modl. sv. růžence (8:30h) 
Mše svatá za farnost. 

 

Mše svatá za … 

So 
26.12. 

Slavnost Sv. Štěpána, 
prvomučedníka 

9:00 
10.15 
15:30 

Modl. sv. růžence (8:30h) Mše svatá za … 
Podávání sv. přijímání. 
Adorace Nejsvětější svátostí oltářní se zpěvem koled. 

Ne. 
27.12. 

Svátek Svaté rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa 
Sbírka na režií farnosti. 

9:00 
 

10:30 

Modl. sv. růžence (8:30h) Mše svatá za … 

 
Mše svatá za farnost. 

od 28.12. 
do 30.12. 

Nejsou bohoslužby   

Čt. 
31.12. 

Sedmý den v oktávu 

Narození Páně 
16:00 Mše svatá za farnost. Výstav N.S.O., děkovná 

pobožnost, svátostné požehnání. 

Pá. 
1.1.2021 

Slavnost MATKY BOŽÍ, 
P. MARIE, 

zasvěcený svátek 
Není postní den. 

Zahájení Tříkrálové sbírky. 

 
9:00 

 
10:30 

Modl. sv. růžence (8:30h)  
Mše svatá za farnost. 

 

 

Mše svatá za …. 

So. 
2. 1. 

První sobota v měsíci. 8:00 Za úctu k počatému životu, za rodiče, kterým se 

nenarodilo dítě.  

Ne. 3.1. 2. neděle po Narození Páně 
Sbírka na velké opravy.  

9:00 
10:30 

Adorace (8:30h) Mše svatá za farnost. 

Mše svatá za …. 



 
  Informace o konání bohoslužeb Novým nařízením Vlády ČR se od 18. 12. 2020 počet účastníků 
bohoslužeb stanoví na max. 20% míst k sezení v kostele. 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. Mimo vnitřní prostory staveb se může bohoslužeb účastnit nejvýše 
100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami 
účastníků alespoň 2 metry. Opatření platí do 23.12. 2020. Je velmi pravděpodobné, že takto 
nastavená opatření budou platit také v průběhu Vánočních svátků. 
  Pro bohoslužby v našem kostele to znamená maximální účast 40 věřících. Bratři a sestry, abyste 
věděli, kdy budete moci přijít na bohoslužbu, je nutné předem se zapsat. Sešit k zápisu je umístěný 
v zádveří kostela, po celý den přístupný. Existuje také možnost přijít pouze k svatému přijímání, 
zůstat krátkou dobu v adoraci N.S.O.  Děkuji za pochopení. o. Jan Wojnar 
 

  Prosím, u příležitostí svátostí smíření, v nynější době ohrožení života, neopomínejte také žádat 
svátost pomazání nemocných.  
   Zpověď je nepostradatelná i v čase pandemie. Také v pandemické době neztrácí svátostná zpověď 
svou „nezbytnost, a to nejméně jedenkrát za rok a pokaždé v případě smrtelného hříchu, aby věřící 
mohl důstojně přistupovat ke svatému přijímání“. Pán zpovědníkům uděluje schopnost předávat 
„laskavé a milosrdné Boží objetí“ i těm „nejzatvrzelejším srdcím“. Slova „spása“ a „vyléčení“ za 
pandemických okolností nabyla nového významu, který je „dramaticky konkrétní a hmatatelný. 
Mocně se totiž vynořila otázka po záchraně, vyslovovaná rovněž lidmi, kteří se cítili soběstačně a 
důležitě…. Pán volá křesťany, „aby vkládali své osobní naděje na duchovní a fyzické uzdravení, 
útěchu a spásu k nohám Dítěte Ježíše, k nohám Svaté rodiny“.  
   Tam, kde se jednotliví věřící ocitnou v bolestné situaci znemožňující přijetí svátostného rozhřešení a 
viatika (což je případ umírajících na covidových jednotkách), je třeba mít na paměti dokonalou lítost, 
vyvěrající z lásky k Bohu, milovanému nade vše. Spolu s upřímnou prosbou o odpuštění a 
předsevzetím jít ke svátostné zpovědi tato lítost dosahuje také odpuštění smrtelných hříchů. Důvodem 
k útěše může být vědomí, že se církev modlí za lidi, kteří se na poslední cestu vydávají bez svátosti 
pomazání nemocných a viatika, svěřuje je Božímu milosrdenství a udílí jim plnomocné odpustky 
v okamžiku smrti, pokud jsou k tomu řádně disponováni a během života se obvykle modlili (za takové 
situace totiž církev upouští od tří běžných podmínek k získání odpustků). Zvlášť v tomto roce (od 
8.12.2020) svatého Josefa, patrona dobré smrti, s modlitbě prosme za všechny umírající, za jednou 
také vlastní odchod do domu Pána. Více „Podmínky k získání daru odpustků v Roce sv. Josefa“, 
Zdroj: www.cirkev.cz  Dne 11. 12. 2020.    Výňatek z listu zpovědníkům kard. M. Piacenza, vrchní penitenciář Svatého 
stolce  
 

   Na dny, ve kterých jsou volné intence mší sv., je možno úmysl nahlásit předem v zákristií kostela.  
 

  List Samaritanus bonus pojednává o péči o osoby v kritické a terminální fázi života. Text je tedy 
velmi aktuální v této "koronavirové době." Český překlad v el. podobě je k dispozici na 
https://www.dspn.cz/souvisejici-dokementy. 
 

  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.  
 

  V Katolickém týdeníku č. 51/52 na str. 5 je k dispozici návrh pro štědrovečerní bohoslužbu 

v rodině, stejně tak i zásvětná modlitba u jesliček (je také k dispozici v kostele), která byla součástí 
adventní výzvy biskupů. Církev.cz (cirkev.cz) 
 

   Prosím, abyste v prvních dnech nového roku ve svých domech podpořili koledníky Tříkrálové 

sbírky, která bude v roce 2021 probíhat ve ztížených podmínkách. Koledování je příležitostí rozdávat 
radost a pomoci těm, kteří jsou v nouzi, což je zvláště v této době zvlášť potřebné.  


