
  Pořad bohoslužeb farnosti Dobratice v týdnu od 17.5. – 24.5.2020 
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba 

Ne 
17. 5. 

6. neděle velikonoční 
Den modliteb  

za pronásledované křesťany. 
 

Sbírka na pomoc  
pronásledovaným křesťanům.  

 

9:00 
 
 
 
 

15:00 

Za spásu duše +Julie Turkové 

 

Po odchodu osob z kostela 15 min. 
přestávka na vyvětrání a desinfekci, 

 pak budu ještě 30min k dispozici ke sv. 
smíření a můžete přijmout sv. přijímání. 

Následně navštěvují nemocné.  
 

U misijního kříže MÁJOVÁ POBOŽNOST,  
sami se zorganizujte na jiných místech. 

Od Po. 
18.5. 

Z nařízení biskupa Františka dále 
trvá dispenz od povinné účastí na 

nedělní bohoslužbě. 

 

Tímto dnem jsou obnovené hodiny v 
kanceláři a to opět v týdnu po mší sv.  

Út.19. 5.   11:00 Pohřební mše sv. + paní Věry Šokalové 

St. 20. 5. 
Památka sv. Klementa Marie 

Hofbauera, kněze 8:00 Za spásu duše + Julie Turkové 

Čt.21. 5. 

Slavnost  
Nanebevstoupení Páně 

doporučený svátek 

Začíná devítidenní příprava na 

slavnost Seslání Ducha sv. 

17:30 Za spásu duše +Julie Turkové 

Pá.22.5.  17:30 Za spásu duše +Julie Turkové 

So.23. 5.  8:00 Za spásu duše +Julie Turkové 

Ne 
17. 5. 

7. neděle velikonoční 
 

Sbírka na režií farnosti, 10% do SDF. 
 

Prosím, dodržujte 2 m rozestupy, 
obsaďte jen každou druhou lavici – 

kromě členů jedné domácnosti. Totéž 
platí pro prostor kůru. Na oratoř 

mohou jen členové jedné domácnosti. 
Prosím, dbejte pokynů služby. 

9:00 
 
 
 
 
 
 
 

15:00 

Za spásu duše +Julie Turkové 

 
 
 

Po mší sv. navštěvují nemocné. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

U misijního kříže MÁJOVÁ POBOŽNOST, 
sami se zorganizujte na jiných místech. 

 

Příležitostná oznámení: 
   Zádveří kostela je otevřeno mimo bohoslužby k soukromé modlitbě.  
   Sv. smíření v zákristií vždy půl hodiny před mší sv. 
   Nic nám nebrání, abychom se scházeli na venkovním prostranství (u obrazu P. Marie, u kaple, kříže, na 
zahradě pod pergolou, apd.) Chci vás v tom povzbudit a budu rád, když mě pozvete k májovým 
pobožnostem. 
   Přijměte srdečné pozvání ke společnému slavení poutní slavnosti Navštívení Panny Marie, mše svatá - dne 
31. května v 10.30 hod, výročí posvěcení kaple (krmáše), mše svatá - dne 28. června v 10.30 hod. Za pěkného 
počasí u kaple ve Vojkovicích, za deště v kostele v Dobraticích. 
  Podávání na ruku se vyžaduje z hygienických důvodů. Prosím nebojte se, že jde o zneuctění eucharistie. 
Úctu vzdáváme především svým vnitřním postojem. S neúctou mohu přijmout Pána Ježíše jak do úst, tak na 
ruku. Dejme si záležet na připravenosti naší duše, touze po Kristu a postoji opravdové lásky ke Kristu 
přítomnému v Eucharistii, ale také v mém bratru a sestře. Přijetí na ruku v těchto podmínkách je projevem 
hluboké úcty ke Kristu, přítomnému právě v mém bližním a je projevem ohleduplnosti a respektu k ostatním 
věřícím a především k tomu, který podává: „Nechci, aby se někdo cítil, nebo prakticky byl kvůli mě ohrožen." 
o. Jan 
    Děkuji za Vaší vzájemnou modlitbu. Děkuji za Vaše fin. dary. Můžete pomoci finanční výpadek částečně 
pokryt zasláním daru na farní účet: 1680572399/0800. V neděli 10. 5. činila sbírka: 3 155 Kč. 



  Farní kuchařka: http://www.farnostdobra.cz/images/TEXTY/farni_kucharka.pdf 
 


