
 

Pořad bohoslužeb farnosti Dobratice v týdnech 25. 10. – 1.11. 2020 
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba 

Ne. 
25. 10. 

Změna z letního na zimní 

čas (hodiny přesuneme 

 z 3 hodiny na 2 hodinu) 

30. neděle v mezidobí 
 

Kostel je otevřený k sou- 

kromé adoraci až do 18h. 

9:00 modlitba sv. 

růžence 

9:20 mše sv. se 
sv. pomazání 
nemocných 
od 10:30  

sv. přijímání se 
sv. pomazání 
nemocných 

Pouze 2 osoby.  

Za + Josefa a Marii Oborných (k 50 výročí úmrtí 
paní Marie) a za jejich dětí:  
+ Eduarda, Josefa a Cecilií. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Postupně vždy pouze 2 osoby.  

 
 

Po. 26. 10.  
mše sv. slavená 

soukromě Kostel je otevřený k soukromé adoraci 8 až 18h 

Út. 27. 10.  Kostel je otevřený k soukromé adoraci 8 až 18h 

St. 28.10. 

Svátek sv. Šimona a Judy, 
apoštolů 

Den samostatného 

československého státu 

mše sv. slavená 

soukromě 
Kostel je otevřený k soukromé adoraci 8 až 

18h. 

Čt. 29.10.  
mše sv. slavená 

soukromě 
Kostel je otevřený k soukromé adoraci 8 až 

18h. 

Pá. 30.10.  
Od 8:00 

 
       Od 17:00  

Sv. smíření, podávání sv. přijímání, pom. 

nemocných. Postupně vždy pouze 2 osoby.  
 

Sv. smíření, podávání sv. přijímání, pom. 

nemocných. Mše sv. slavená soukromě. 

Kostel je otevřený 8 až 18h. 

So. 31.10. 
Sobotní památka P. 

Marie. 

Od 8:00 
 
 

      Od 17: 00  
 

Sv. smíření, podávání sv. přijímání, pom. 

nemocných. Postupně vždy pouze 2 osoby.  

Mše sv. slavená soukromě. 
 

Sv. smíření, podávání sv. přijímání, pom. 

nemocných. Postupně vždy pouze 2 osoby.  

Mše sv. slavená soukromě. 

Kostel je otevřený 8 až 18h. 

Ne. 
1. 11. 

Slavnost  
Všech svatých 

Od 8:30  
 

Sv. smíření, podávání sv. přijímání, pom. 

nemocných. Postupně vždy pouze 2 osoby.  

Mše sv. slavená soukromě.  

Kostel je otevřený 8 až 18h. 

 

   Svátost smíření, je slavená jednotlivě, dle rozpisu a také v jiné časy na požádání, vždy v zákristií. 

Jelikož se v těchto dnech nekonají kostelní sbírky, prosím, o Vaše dary na číslo farního účtu: 

1680572399/0800. Děkuji. Intence mší sv., tak jak byly zapsány, budou odslouženy.  

   Zpřísnění protiepidemických krizových opatřeních vyhlášených vládou od 22. 10. 2020: 

Omezení pohybu osob a pobývání na veřejně přístupných místech v počtu max. dvou osob – což se 

vztahuje i na bohoslužby  s výjimkou svateb a pohřbů, kde je povolena účast max. 10 osob. Není 

omezena návštěva hřbitovů. 
    Bratři a sestry, od pondělí 26.10. do čtvrtka 29.10. budu konat, již dříve plánované, duch. cvičení. 

V modlitbě jsem Vám nablízku. V jiné dny jsem připraven poskytnout duchovní útěchu, pomoc a 

povzbuzení. I během přísných omezení je možné a potřebné poskytovat individuální duchovní péči při 

dodržení hygienických opatření. Návštěvy kněží mají prioritu. Biskupové vyzvali kněze, aby otevřeli 

kostely. Již dříve biskup Tomáš Holub napsal: 

    V těchto dnech se na nás obrátil pan ministr zdravotnictví s kratičkou, ale o to důležitější výzvou: 



„prosím, zůstaňte doma.“ Osobně jeho prosbu plně podporuji: Je naléhavě třeba vyvarovat se všech 
zbytečných i nadbytečných kontaktů. Proto i já Vás prosím: zůstaňte doma. 
Jen bych chtěl slůvko doma pro nás křesťany trochu upřesnit, a to i po konzultaci s mým osobním 
lékařem, panem doktorem Cyrilem Muchou: 
    Doma znamená nejen v našem bytě mezi čtyřmi stěnami, které v nás mnohdy sami o sobě zvyšují 
úzkost, jež může následně mít i neblahý vliv na naši imunitu. Doma pro nás křesťany znamená také 
zůstávat v blízkosti našeho Pána. A proto k našemu domovu jednoznačně patří i náš kostel. 
Zcela podporuji, abychom tam v duchu tak potřebné zodpovědnosti nyní nechodili společně, ale 
abychom toto místo vyhrazené pro domácí setkání s Bohem navštěvovali jednotlivě. 
   Setkání s Kristem v eucharistii bytostně patří k domovu katolických křesťanů. Proto Vás, sestry a 
bratři, povzbuzuji: navštěvujte jednotlivě při dodržení všech hygienických předpisů Váš kostel, abyste si 
ze setkání s Pánem života a naším dobrým Pastýřem mohli odnést do svých domácností rozměr pokoje, 
který vytváří skutečný domov a tento svět ho nemůže dát. Ale znovu zdůrazňuji: mám nyní na mysli 
návštěvu kostela pro jednotlivce. Proto, i když se v kostele nebo v jeho okolí uvidíte s Vašimi přáteli, 
nezastavujte se s nimi k rozhovoru, jen jim třeba na dálku zamávejte. A hlavně se za sebe navzájem 
modlete. 
   Své spolubratry kněze moc prosím, aby Vám toto setkání s Pánem umožnili, aby při velmi pečlivém 
dodržení všech hygienických předpisů byli těmi, kdo Vám umožní toto setkání s Pánem skrze 
Eucharistii, požehnání i smíření. 
   A pak – naším domovem je i příroda, stvoření dané lidem od dobrého Boha jako náš pozemský 
domov. Nezůstávejme tedy podobně jako apoštolové po Kristově smrti ve strachu za zavřenými dveřmi. 
V přírodě je místo, kde, když jsme sami či jen ve skutečném rodinném kruhu, můžeme i sundat jinak tak 
potřebnou a pro naše zdraví důležitou roušku, Boha chválit i prosit a nadechnout se vůně Božího 
domova. 
  Sestry a bratři, modlím se intenzivně za nás všechny a připomínám naše letošní diecézní motto: 
„Nebojte se, já jsem přemohl svět!“ Zvu Vás nejen k velké zodpovědnosti, ale také k plnosti života: 
zůstaňme doma v plnosti toho, co domov skutečně znamená.  Váš biskup Tomáš      zdroj: 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality 
 

„Pán naslouchá“ – toto vědět někdy v modlitbě stačí. Ne vždycky se problémy vyřeší. Kdo se modlí, 
není snílkem. Ví, že mnohé otázky vezdejšího života zůstávají nevyřešeny, bez východiska. Utrpení nás 
bude provázet, a po jedné bitvě nás budou čekat další. Avšak, pokud jsme slyšeni, všechno se stává 
snesitelnějším. Řekl papež během katecheze na generální audienci, 14. října 2020, Aula Pavla VI 
 
V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové obrací na všechny věřící s následující 
výzvou: 

Drazí věřící, tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v 

této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná 

nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké. 
Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, 

byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je 
to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům. 

Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv 

způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, 

ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho 

hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás 

neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie. 
          Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, 

zdravotníkům, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro 

dobro a útěchu druhých.   
         Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu 

Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, 

zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, 

kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou. 
                                             Vaši čeští a moravští biskupové, 21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II 


