
Pořad  bohoslužeb  farnosti   Dobratice 
 

v týdnu od 26. 4. – 3. 5. 2020 
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba 

Ne  
26.4. 

3. neděle velikonoční 
 

Na každé mši svaté max. 15 osob 

9:00 
 

10:30 

Na poděkování za 15 let manželství, 

přijetí Boží milosti s prosbou o 

následný růst ve vztazích. 

Za rodiče a prarodiče   

Jiljího Ruckého. 

Po 27. 4. Není bohoslužba ----  

Út 
28.4. 

Maximálně 15 osob. 17:30 Za + Marií Ruckou a Marií 

Sobčákovou 

St 

29. 4. 

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a 

učitelky církve, patronky Evropy 

Maximálně 15 osob. 
8.00 

Za všechny, kteří se modlí a modlí ve 

společenství živého růžence na úmysl 

předávání víry.  

Čt 

30. 4. 
Maximálně 15 osob. 

 17:30 Na úmysly společenství matek 

Pá 

1. 5. 

Nezávazná památka  

sv. Josefa, dělníka 
Maximálně 15 osob. 

17:30 
Za živou a zemřelou rodinu 

Sojkových a Ostrých. 

So 
2. 5. 

Památka sv. Atanáše,  

biskupa a učitele církve. 
Maximálně 15 osob. 

Mše sv. s nedělní platností. 

17:30 Gregoriánská mše svatá (30 intencí) 

za spásu duše zesnulé Julie Turkové.  

Ne 
3. 5. 

4. neděle velikonoční 
Během jedné mše sv. max. 15 osob. 

 

Pouť sv. Filipa a Jakuba ml., apoš. 

 je přesunutá  

na neděli 21. června 2020 

 
8:00 

10:00 
17:30 

 

Greg. mše svatá za spásu duše 

zesnulé Julie Turkové. 

Za farnost. 

…………………………… 

 

Příležitostná oznámení: 
 

• V době, kdy je kostel otevřený (o nedělích po celý den, středa až sobota od 16 do 18.30h) je 

doporučená soukromá modlitba.  

• K zajištění hygien. opatření před/po a v průběhu bohoslužby o sobotách večer a o nedělích až do 8. 

června prosíme o pomoc a spolupráci. Dobrovolníci se mohou telefonicky hlásit u p. Marka Puzoně na 
tel.: 605 587 879, příp. emailem: marek.puzon@seznam.cz U vstupu do kostela je povinné použití 

desinfekci rukou a nosme roušky. Pravidelně jsou desinfikované kliky dveří a jiná kontaktní místa.  

• Svátost smíření a svátost nemocných jsou udíleny individuálně v zákristií. Neorganizujeme hromadné 

zpovídání, jako tomu bylo v minulosti v městských farnost. Využívejme tuto možnost. 

• Postupné navyšování počtu účastníků stanovené ústředním krizovým štábem za určitých hygienických 

podmínek https://www.doo.cz:  Od 24.4. –max. 15 účastníků bohosl, od 11. 5.– max. 30 účastníků,                         
od 25. 5. – max. 50 účastníků,  od 8. 6. bez omezení počtu účastníků bohoslužby. 

• Národní úmysl na měsíc květen: Za kněze, řeholníky a řeholnice. Ať je na přímluvu sv. Radima dostatek 

Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život pro Krista a službu druhým. 



• Děkuji za Vaše finanční dary, které vkládáte v kostele do pokladničky. Děkuji za Vaší vzájemnou 

modlitbu.                                                                                                                       P. Jan Wojnar 


