
Bratři a sestry v Kristu, na základě vyhlášení nouzového stavu 
vládou České republiky a slova biskupa Františka k nouzovému stavu 
z 13. března 2020 se od 13. března 2020 ruší všechny bohoslužby a 
pobožnosti ve farnosti Dobratice s výjimkou pohřbů. 

Prosím, sledujte aktuality na http://www.farnostdobratice.cz/ 

Bohoslužby sledujte na www.mseonline.cz Přímé přenosy bohoslužeb 
na TV Noe a v Radiu Proglas na www.cirkev.cz 

Každý den ve 20h se modleme společně s papežem Františkem za záchranu před pandemií.  

Každou středu až do středy sv. týdne je dnem modliteb a půstu na tento aktuální úmysl. 

Všechny intence mší svatých budou odslouženy v daných dnech, jak bylo objednáno, bez účasti věřících. 

Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí, adorace, soukromých pobožností v kostele v 
Dobraticích, který zůstane otevřen k osobní modlitbě. Dbejme dvoumetrových odstupů, a aby se 
neshromažďovalo v kostele najednou více jak 30 osob. 

V případě přinášení eucharistie domů, udělení svátostí smíření a svátostí nemocných v domech kontaktujte: 
P. Jan Wojnar tel.  604 406 923 
V případě přinášení eucharistie domů neváhejte kdykoliv také kontaktovat: paní Naděžda Ulmanová tel.: 
606 413 070, pán Jaroslav Gongol tel. 733 741 542. 

Lidé hospitalizování na lůžkových odděleních nemocnice Frýdek  již po 14 dnech bez možnosti návštěv 
nejbližších, jsou smutní a osamocení. Velice duševně strádají. V jejich očích je možno vidět trpícího Krista. 
Jsou nejen bez návštěv nejbližších, ale mnohdy také bez mobilu, či rádia. Prosím, neopomínejme na skutky 
milosrdenství!  

Kdo má v nemocnici ve Frýdku na lůžkových odděleních hospitalizované své blízké, známé a má zájem o 
duchovní péči, ozvěte se, prosím, formou SMS přímo mě (nemocniční kaplan P. Jan Wojnar) na tel: 
604 406 923 s uvedením jména, oddělení a čísla pokoje. V nemocnici budu pracovat v pondělky, středy a 
čtvrtky vždy od 10h do 15h. 

(Duchovní péči se rozumí nezdravotní služba všem pacientům, zdravotnickým pracovníkům Nemocnice při 
řešení jejich osobních, existenciálních, spirituálních, etických a normálních otázek a potřeb. Jedná se o 
psychologickou podporu osob všech vyznání i osob bez vyznání.) 

P O Z V Á N Í   K  NÁVŠTĚVĚ  KOSTELA  V  DOBRATICÍCH: 

15.3., 3. neděle postní,  Kostel je otevřen od 8 do 10h k osobní modlitbě a svátostí smíření.  

16. 3. pondělí, Ve 13 h (v kostele) pohřební obřad bez mše svaté + paní Jarmily Gurníkové.  

(Mše sv. za spásu její duše bude slavena 13.4.) 

          Kostel je otevřen od 17 do 18 h k osobní modlitbě a svátostí smíření.  

19.3., čtvrtek, Slavnost sv. Josefa, snoubence P. Marie. 

          Kostel je otevřen od 17 do 18 h k osobní modlitbě a svátostí smíření.  

20.3., pátek,  Kostel je otevřen od 17 do 18 h k osobní modlitbě a svátostí smíření.  



21.3., sobota, Kostel je otevřen od 17 do 18 h k osobní modlitbě a svátostí smíření. 

22.3., 4 .neděle postní,  Kostel je otevřen od 8 do 10 h k osobní modlitbě a svátostí smíření. 

VSTUP DO KOSTELA JE VŽDY MAXIMÁLNĚ PRO 30 OSOB.   

V kostele zachovejte mezi sebou odstupy 2 metrů. 

Vzhledem k dynamickému vývoji situace budou nové informace co nejdříve průběžně aktualizovány. 

Váš duchovní otec Jan Wojnar 

 

 


