
Pořad  bohoslužeb  farnosti   Dobratice 

v týdnu od 3. 5. – 11. 5. 2020 
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba 

Ne 

3. 5. 

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

 

Pouť sv. Filipa a Jakuba ml., apoš. 

 je přesunutá na 21. června 2020 

 

  8:00 
  9:00 

 

10:00 

17:30 

Greg. mše sv. za spásu duše Julie Turkové. 
Požehnání nového pietního místa  
NENAROZENÉHO DÍTĚTE. 
Za farnost. 

Za ………………………………………………………………………………………… 

Po 4. 5. Maximálně 15 osob, ostatní před kostelem.   8:00 Greg. mše sv. za spásu duše Julie Turkové 

St  6. 5. Maximálně 15 osob, ostatní před kostelem. 
  8:00 

 

14:00 

Greg. mše sv. za spásu duše Julie Turkové 
V Č. Těšíně v kostele Nejsv. Srdce Ježíšová 

pohřeb teologa 
 P. Mgr.ThLic Waleriana Bugela, dr. hab 

Čt 
7. 5. 

Památka sv. Jana Sarkandra,  
kněze a mučedníka 

Maximálně 15 osob, ostatní před kostelem. 
17:30 Na úmysly společenství matek 

Pá 
8. 5. 

Nezáv. památka P. Marie, 
Prostřednice všech milosti. 

Maximálně 15 osob, ostatní před kostelem. 
17:30 

Greg. mše sv. za spásu duše Julie Turkové 
 

So 9. 5. Max. 15 osob, mše sv. s nedělní platností. 17:30 
Greg. mše sv. za spásu duše Julie Turkové 

 

Ne 

10. 5. 

5. neděle velikonoční, neděle 
Dobrého pastýře – den modliteb za 

povolání k duchovnímu stavu.  
Během jedné mše sv. max. 15 osob, 

ostatní před kostelem. 

 

  8:00 

10:00 

Greg. mše sv. za spásu duše +Julie Turkové 
Za zesnulé Marií Dziatkovou, manžela a 

syna a celou zesnulou a živou rodinu. 

Po. 11.5.  
Ode dneška je možno, aby na 

bohoslužbě bylo již max. 100 osob.   8:00 

Greg. mše sv. za spásu duše Julie Turkové 
 

 

Příležitostná oznámení: 
   Kostel otevřený (o sobotách a nedělích po celý den, středa až pátek 16 - 18.30h) k soukromé modlitbě.  
   Nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb za stejných podmínek se zvýší od 11. 

května na 100 účastníků. Mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří vykonávají povolání: celebrující, 
asistující, kostelník, zvoník, apod. 

   Na hřbitově teče voda a je tam mýdlo. Použijte pokaždé, kdy pracujete na hřbitově a kdy použijete toalety. Až po 
té přicházejte do kostela. Při vstupu do kostela použijte desinfekci rukou. 
  Svátost smíření a sv. nemocných jsou udíleny individuálně v zákristií. Už je čas VELIKONOČNÍ SVÁTOSTÍ 
SMÍŘENÍ.  Neorganizujeme hromadné zpovídání, jako tomu bývalo v městských farnostech.  

   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. 
   Sv. otec napsal dvě modlitby, a vyzval nás, abychom jednu z nich během května se společně s ním modlili.  
Nic nám nebrání, abychom se scházeli na venkovním prostranství (u obrazu P. Marie, u kaple,…) k májovým 
pobožnostem. Chci Vás v tom povzbudit! 
  Děkuji za Vaší vzájemnou modlitbu. Děkuji za Vaše fin. dary v kostelní pokladničce, nebo můžete pomoci 
finanční výpadek částečně pokryt zasláním daru na farní účet: 1680572399/0800. V neděli 26.4. dary 
v pokladničce: 1620Kč. 
   Mám velkou naději, že 31. května 2020 budeme ve Vojkovicích na venkovním prostranství slavit pouť 
navštívení Panny Marie.  
   V projektu Otevřené chrámy 2020 k posunu termínu jeho spuštění z 1. května na 8. června. Kostely pak budou 
zpřístupněny do neděle 1. listopadu, kdy je svátek Všech svatých a návštěvníci často projevují zájem o prohlídky 
kostelů také v těchto dnech. Propagační materiály a aktualizaci webové stránky https://doo.cz/otevrenechramy 
připravujeme. Už nyní je možno si vyzvednout bezplatné povolení výjezdu na Prašivou za účelem navštívení 
kostela.  



 
• Materiály k exhortaci Christus Vivit -e-kniha Christus vivit ke stáhnutí zdarma od Karmelitánského 
nakladatelství: https://knihazdarma.ikarmel.cz/ 
• Materiály k exhortaci od Sekce pro mládež ČBK (metodické úvody, vypracované kapitoly, za-myšlení, aktivity, 
konverzační karty...): https://admont.cirkev.cz/s/SkR3BCR5jDezFBD 
 
Plánovaná Pouť Charit ostravsko-opavské diecéze nebude. K této příležitosti bude ve středu 27. května sloužena 
mše svatá z ostravského kostela sv. Václava. Živě ji od 12:05 bude přenášet TV Noe. Bohoslužbě bude předcházet 
od 10:45 hodinový programový blok v TV Noe věnovaný charitní práci. 
 
Dne 13. a 14. června 2020 proběhne jubilejní 10. ročník mezinárodního křesťanského festivalu Slezská lilie z 
velké části na obrazovkách televize Noe, v kostele sv. Václava či kostele sv. Antonína z Padovy v Ostravě - 
Kunčičkách. www.slezskalilie.cz 


