
 Pořad bohoslužeb farnosti Dobratice v týdnu od 31.5. – 7.6.2020 
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba 

Ne 
31. 5. 

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SV. 
s obnovou biřmovacích závazků 

 

Sbírka na Diecézní charitu. 

Přijetí do DUCHOVNÍ ADOPCE. 
 

 

9:00 
 
 
 
 
10:30 

 

Za spásu duše +Julie Turkové 

 
 

Za dodržení 2 m rozestupů (osob žijících 

v jedné domácnosti se to netýká),  

poutní mše sv. ke cti Navštívení P. Marie  

za příznivého počasí na venkovním 

prostranství u kaple ve Vojkovicích,  

za deště v Dobraticích  

Za + rodiče paní Gnojkové.  

Po. 1.6. 
Památka P. Marie, Matky církve a svátek Pražského Jezulátka – Dítěte Ježíš, Den dětí 

Červen - měsíc úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. 

Út. 2.6.  8:00 Za všechny, kteří se modlí a modlili ve 
společenství živého růžence. 

St. 3.6. 
Památka sv. Karla Lwangy a druhů, 

mučedníků 8:00 Za farnost. 

Čt. 4.6. 
Svátek Ježíše Krista,  

nejvyššího a věčného kněze 17:30 Na úmysl dárce. 

Pá. 5.6. 
Památka sv. Bonifáce, biskupa a 
mučedníka, první pátek v měsíci 17:30 Na úmysly společenství matek. 

So. 6.6. 
Nezávazná památka P. Marie, 

 první sobota v m. zasvěcená 

Neposkvrněnému Srdci P. M. 
8:00 

Za rodiče nenarozených dětí  
a lékařský personál. 

(Po mší sv. ministrantská schůzka) 

Ne 
7. 6. 

Slavnost  
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

 

1. neděle v měsíci. 

Sbírka na velké opravy ve farnosti. 

 

9:00 Za + Ladislava Ulmana a rodiče z obou 
stran, za spásu jejích duší. 

Příležitostná oznámení:          Shlédněme: www.ditevsrdci.cz        https://www.youtube.com/watch?v=bZG6QMPyIDg 
 

   Z nařízení biskupa Františka dále trvá dispenz od povinné účastí na nedělní bohoslužbě. 
   Sv. smíření v zákristií vždy půl hodiny před mší sv. 
   Pán Bůh zaplať za vaše dary v neděli 24.5.: 2 610Kč.  

   Ve farnostech od června jsou již obnovovány kromě mší svatých také jiné pastorační aktivity. Proto obnovíme 

před mší sv. modlitbu adoraci N.S.O., ministrantské schůzky, společenství matek a otců, atd.  

  VIA – Duchovní cvičení pro mladé muže a ministranty od 17 do 40 let, kteří hledají své životní povolání, se 
koná 3.–7. 8. 2020, vede P. Petr Soukal. www.knezskyseminar.cz 
   Co takhle tábor v Diecézním centru mládeže? První tábor od 6. do 12. července je pro mladší (3.–5. třída) a 
druhý tábor od 20. do 26. července je pro starší (6.–9. třída). 
   Pro děti od 9 do 17 let je také RYTÍŽSKÝ TÁBOR ve dnech 25.7.-1.8. www.rytirskytabor.cz 
  Im possible - zveme mladé na setkání vysoko a středoškoláků o-o diecéze ve Staré Vsi n. O. Tato akce je 
náhradou Biscupu v Krnově, který musel být bohužel zrušen. Přihlašování a více o akci na http://dcm.doo.cz 
  Jarní pouť po cyrilometodějské stezce Jablunkov – Velehrad. Projdeme se Moravskoslezskými Beskydy, 
které jsou jednou z chráněných krajinných oblastí. Vystoupáme na Radhošť. V Hostýnských vrších se zastavíme 
v perle Moravy, na Svatém Hostýně. A poté přes Baťův Zlín doputujeme přes Archeoskanzen Modrá na 
Velehrad.   

Celou trasu poutě si prohlédněte na přiložené mapě: https://www.pout.eu/ Je možno jít jen malou část této poutě. 
Přihlašujte se, prosím co nejdříve, nejpozději do pondělí 1. června 2020, 12:00 Více na nástěnce. 
  Další mše sv. v kapli (u kaple) 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 na zajištění programu pro děti u kaple přispěla 

darem 5000Kč. 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.  


