
Pořad bohoslužeb farnosti Dobratice v týdnech 18. 10. – 25. 10. 2020 
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba 

Ne. 
18. 10. 

29. neděle v mezidobí 
Misijní neděle 

Sbírka na režií farnosti. 

9:00 modlitba 

 sv. růžence 

9:20 mše sv. 
10:30 mše sv. 

Přidáme se ke světové iniciativě  

„Milion dětí se modlí růženec“. 

Na poděkování za 70 let života s prosbou  

o další milosti Boží pro celou rodinu.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Za farnost. 

Po. 19.10.  není mše sv.  

Út. 20. 10.                                                     není mše sv. 

St. 21.10. 

Nezávazná památka  

Bl. Karla Rakouského,  
(jemu je věnováno náměstí 

v Horních Tošanovicích). 

adorace 
9:00 mše sv. 

 
17:30 

Za + Jana Filipce k nedožitým k 100. naroz., 

za jeho + manželku Alžbětu k nedožitým  

95. naroz. a za jejich rodiče a sourozence. 

Podávání svatého přijímání. 

Čt. 22.10. 
Nezávazná památka 

sv. Jana Pavla II., papeže 

8:00 
17 h modlitba 

sv. růžence 

17:30 mše sv. 

Podávání svatého přijímání. 

 

 

Za duše v očistci. 

Pá. 23.10.  

8:00 
17 h modlitba 

sv. růžence 

17:30 mše sv. 
adorace 

Podávání svatého přijímání. 

 

 

Za správné rozhodnutí a o Boží pomoc. 

 

So. 24.10. Sobotní památka P. Marie. 

8:00 
17 h modlitba 

sv. růžence 

17:30 mše sv. 
sv. pomazání 

nemocných 

Podávání svatého přijímání. 

 

 

Za přímluvou sv. Jana Maria Vianneye  

za kněze s prosbou o Ducha sv. a za nová 

kněžská povolání. 

 

 

Ne. 
25. 10. 

Změna z letního na zimní 

čas (hodiny přesuneme 

 z 3 hodiny na 2 hodinu) 

 

 

30. neděle v mezidobí 
 
 

 
Sbírka na režií farnosti. 

9:00 modlitba 

sv. růžence 

9:20 mše sv. se 

sv. pomazání 

nemocných 

10:30 mše sv. 
se sv. pomazání 

nemocných 
11:30 sv. 

přijímání se sv. 

pomazání 

nemocných 

Za + Josefa a Marii Oborných (k 50 výročí 

úmrtí paní Marie) a za jejich dětí:  

+ Eduarda, Josefa a Cecilií. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Za farnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    Bratři a sestry, nadále se setkáváme jednotlivě, nebo v malých skupinách se svátostným 

Kristem. Využívejme možnost načerpání duchovních sil modlitbou a ztišením v přítomnosti 

eucharistického Krista. Dominik kardinál Duka nás vyzval a zároveň nám poděkoval: „Nebojme 

se! Výzva, kterou před nás křesťany současná pandemie staví, spočívá v hlásání Naděje. Dnes, 

více než kdy jindy, musíme být my, Kristovi učedníci, šiřiteli světla do potemnělých lidských duší, 

zvěstovateli Naděje, která je silnější než smrt. Chtěl bych proto vyzvat všechny věřící, duchovní i 

laiky, muže i ženy, aby podle svých možností nabídli společnosti své služby, aby v těchto těžkých 

dnech „dýchali“ s ní. Vím, že tak mnozí již činí. Všem za to patří můj veliký dík.“ Neopomeňme 



ani modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. 

Bratři a sestry, co tak, postavit proti nejistotě okolo nás důvěru, proti strachu víru. Vždyť jsme o 

tom v kostele mnohokrát slyšeli, četli jsme to v Bibli, že věříme Bohu, který je tu s námi, že ve 

víře náš život nestojí na věcech tohoto světa, ale že se paradoxně sami vydáváme do nejistoty 

chudoby, abychom štědře obdarovávali svými pozemskými statky potřebné. Sami se spoléháme 

na lásku, na naději, která ještě není vidět. Se sv. Petrem, si můžeme připomenout, že máme 

občanství v nebesích. To nás tvoří! To nám dává nadhled, abychom viděli svůj život z Boží 

perspektivy. A také se můžeme modlit, třeba tak, jak se modlil sv. František Saleský: „Bože, dej 

mi odvahu, abych změnil věci, které změnit mohu, dej mi sílu, abych přijal to, co změnit nemohu 

věcí, které měnit nemohu, a dej mi moudrost, abych to od sebe mohl odlišit“. 
 

   Svátost smíření, je slavená jednotlivě, vždy před mší svatou v zákristií, nebo na požádání. 

   Výročí posvěcení kostela slavené společně s kněžími děkanátu Frýdek ve středu 21. října 
v 9.30h je zrušené. 

   24. října od 8:30h prosím o úklid kostela a za příznivého počasí, také o brigádu okolo kostela a 

na zahradě. Práce bude nejen pro ženy, ale i pro muže. Z hygienických důvodů nebude pohoštění. 

  Věřící, kteří z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, 

mohou za obvyklých podmínek odpustky pro duše v očistci získat již od 25. října do 1. 
listopadu. 
 


