
Pořad bohoslužeb farnosti Dobratice v týdnu od 7.6. – 14.6.2020 
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba 

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. 

Po. 8.6.  10.00 Pohřeb se mší sv. p. Štěpána Hlisnikovského 

    

St. 10.6.  8:00 Za spásu duší + rodičů Sobkových. 

Čt. 11.6.  17:30 
Za rodiče, sestry, švagra, tetu Karolínu a 

kněze Řeháka – s prosbou o zdraví. 

Pá. 12.6. 
Památka bl. Marie Antoníny 

Kratochvílové, panny a druhů, 
mučedníků 

17:30 Za růst ve víře pro dětí. 

So. 13.6. 

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze 
a učitele církve 

Malá pouť sv. Antonína na Prašivé, 
mše sv. v 10.30h. 

Bazilika F-M: 9. národní pouť přátel 
likvidace lepry, mše sv. ve 14h. 

V Dobraticích 
není mše sv.  

Ne 

14. 6. 

Slavnost Těla a Krve Páně  
s procesí Nejsvětější Svátostí 

Oltářní k jednotlivým venkovním 
oltářům 

 

Sbírka na potřeby farnosti. 
Velká pouť sv. Antonína na Prašivé, 

mše sv. v 10.30h 

9:00 
Za farnost. 

 

 

Příležitostná oznámení:            Doporučují:  http://teologietela.paulinky.cz         www.ditevsrdci. cz         
   13.-14.6. jubilejní ročník mezinárodního hudebního festivalu SLEZSKÁ LILIE 
   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 na charitu - v neděli 31.5.: 3 240Kč.  
   Pozvánky na duchovní cvičení pro dívky od 18 do 35 let o letních prázdninách 2020  :
1. /  Na Hutisku – Solanci v Beskydech od 19.–24.7. na téma: “Každé povolání je jedinečné…i to 
Tvoje.“  Exercitátor: P. Josef Čunek
2. /  V Hlubokých Mašůvkách u Znojma od 23.-28.8. na téma: “Hle. Matka Tvá.“  Exercitátor: P. Lukáš Bakajsa 
Národní ředitel Apoštolátu modlitby v ČR, P. Pavel Ambros SJ žádá,  otec biskup František 
Václav doporučuje, aby k „Naléhavým úmyslům Apoštolátu modlitby papeže Františka“ se 
připojilo co nejvíce věřících a vytvořilo „Celosvětovou síť modlitby s papežem“. Více 
k apoštolátu modlitby najdete na http://www.jesuit.cz/am/. Úmysly budou zveřejňovány také na 
webu diecéze, kde je vytvořena nová stránka věnovaná těmto úmyslům.  
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020:  
modleme se za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala 
horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše 
příchodu Božího království.  
 

Celosvětová síť modlitby s papežem – ČERVEN: 
Evangelizační úmysl Cesta srdce: Modleme se, aby ti, kdo trpí, skrze pronikavý dotek Ježíšova Srdce nalezli 
životní východisko. 
Národní úmysl: Za dar moudrosti pro studenty – ať pod ochranou bl. Hroznaty mladí nacházejí pravý smysl života 
a nechají se vést Duchem Svatým. 


