
  Pořad bohoslužeb farnosti Dobratice v týdnu od 24.5. – 31.5.2020 
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba 

Ne 
24. 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. 
Během mše sv. je také možno být před 

kostelem. 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 také na jiných 

venkovních místech. 

Po. 25.5.  8:00 

Za spásu duše + Julie Turkové 

Út. 26.5. Památka sv. Filipa Neriho, kněze ---  

St. 27.5.  8:00 Za spásu duše + Julie Turkové 

Čt. 28.5.  17:30 Za spásu duše +Julie Turkové 

Pá. 29.5. Nezávazná pam. sv. Pavla VI., papeže 17:30 Za spásu duše +Julie Turkové 

So. 30.5. Nezávazná památka sv. Zdislavy 8:00 Za spásu duše +Julie Turkové 

Ne 
31. 5. 

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SV. 
 

Sbírka na Diecézní charitu. 
Přijetí do DUCHOVNÍ ADOPCE. 

 

Paškál se s úctou uloží u křtitelnice, 
aby se od něj při křtech rozsvěcovaly 

svíce pokřtěných. 
Při pohřbech paškál v blízkosti rakve 

naznačuje, že pro křesťana je smrt jeho 
osobním přechodem do věčnosti. 

9:00 
 

10:30 
 
 
 

 

Za spásu duše +Julie Turkové 

 

 

 

Za dodržení 2 m rozestupů (osob žijících 
v jedné domácnosti se to netýká) a 

používání roušky, mše sv. za příznivého 
počasí na venkovním prostranství u kaple ve 

Vojkovicích, za deště v Dobraticích  
za celou farnost.  

 

 
 

Příležitostná oznámení: 
 

   Z nařízení biskupa Františka dále trvá dispenz od povinné účastí na nedělní bohoslužbě. 
   Sv. smíření v zákristií vždy půl hodiny před mší sv. 
   Nic nám nebrání, abychom se scházeli jednotlivě – neorganizovaně v kostele k májovým pobožnostem, 
modlitbě růžence, adoraci N.S.O., nebo 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. 
  Během koronaviru jsem se těšil, že jsem vám požehnal 2. února svíce, které jste jistě zapalovali během 
rodinné liturgie. Jestliže potřebujete požehnat novou svící, vodu,  apd. neváhejte požádat.  
  Další mše svatá v kapli Navštívení P. Marie bude dne 28. června v 10.30 hod. - za pěkného počasí u kaple ve 
Vojkovicích, za deště v kostele v Dobraticích. Obec Vojkovice přispěla darem 5000Kč na zajištění programu 
pro děti u kaple. Když to není možné o pouti, věříme, že to bude možné během krmáše 28.6. Rád bych byl, aby 
se někdo ujal zajištění programu pro děti. Děkuji.  
   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 17. 5. činila sbírka: 2 750Kč. Děkuji za 
finanční dary pro farnost během pohřbu. 
 


