
Pořad bohoslužeb farnosti Dobratice v týdnech 15. 11. – 22. 11. 2020 
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba 

Ne. 
15.11. 

33. neděle  
v mezidobí 

 
Od 8:30 

Mše sv. slavená soukromě za farnost.(7.30h) 
Sv. smíření, podávání sv. přijímání, pom. nemocných.  

Po. 16.11.      

Út. 17.11.   Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice                                       Státní svátek                   

St. 18.11.    

Čt. 19.11.  

Od 8:00 
a 

od 17:00 

Sv. smíření, podávání sv. přijímání, pom. nemocných.  

Mše sv. slavená soukromě (po 17h za nemocniční 

personál). 

Pá. 20.11.  

Od 8:00 
a    

od17:00 

Sv. smíření, podávání sv. přijímání, pom. nemocných.  
 

Sv. smíření, podávání sv. přijímání, pom. nemocných. 

Mše sv.: (po 17h za + Annu Ostrou, manžela o B. 

pomoc a ochranu pro celou živou rodinu). 

So. 21.11. 
Památka Zasvěcení  

P. Marie v Jeruzalémě 

 
Od 8:00 

Sv. smíření,podávání sv. přijímání, pom. nemocných 

Mše sv. slavená soukromě (po 8h). 

Ne. 
22.11. 

Slavnost Ježíše 
Krista Krále 

 
 
 
Od 8:30 

Mše sv. slavená soukromě - U příležitostí nedožitých 

100 let za spásu duše Cecilie Horylové a  manžela a 

za celou živou a + rod. Horylovou a Obornou (7.30h) 
Sv. smíření, podávání sv. přijímání, pom. nemocných.  

  Prosím, vyzvedněte si v kostele časopis Okno a další časopisy.  

  Z knihovny na faře je možnost si zapůjčit různé knihy, časopisy, DVD, CD. 

  Zádveří kostela je otevřené k soukromé adoraci 8 až 17h.  

    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.  

   Plnomocné odpustky pro duše zesnulých lze získat po celý listopad, více na nástěnce.  

   Letošní sbírka na misie se zatím nekonala. Proto prosím, abyste sbírku na misie uskutečnili například 

formou kasičky v kostele, když lidé přicházejí adorovat a přijímat eucharistii, nebo vybídli věřící, aby své 

dary na misie doručili na faru. Mons. Martin David, apoštolský administrátor 

  Červená středa, mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru, 25.11. 2020. Kvůli 

koronaviru budou omezené možnosti setkání a společných modliteb, ale přesto se lze zapojit nasvícením  

(části)  kostela červeným  světlem,  zapálením  svíček,  vytištěním  informačních  textů, možností adorace 

apod. Zapojit se však může každý i doma. Drobné gesto solidarity s lidmi trpícími pro víru v jiných 

částech světa pomáhá pozvednout oči a odpoutat se od aktuálních obtíží tady a teď. Modlitba, zapálení 

svíčky, přečtení tematického textu, obětování svého aktuálního utrpení –  to  všechno  jsou  projevy 

sounáležitosti s našimi bratry a sestrami, pro které je velké povzbuzení, že na ně svět nezapomíná. V  

rámci Červené středy se bude  od  13h. konat online konference s českými i zahraničními hosty a 

konkrétními svědky pronásledování, poté proběhne křesťansko-židovská modlitba za účasti pana  nuncia  

Charlese  D.  Balva. Tlumočení do češtiny zajištěno.  Konferenci  bude  možné  sledovat  na TV Noe a na 

www.facebook.com/IKDPcz Informace na www.cervenastreda.cz a www.facebook.com/cervenastreda 

  Nemocniční kaplani nabízejí své služby i lékařům, zdravotníkům a rodinným příslušníkům 

hospitalizovaných. Nemocniční kaplani jsou odborníci z několika sociálních oborů, ale se základem 

spočívajícím v teologii, kteří se při tel. rozhovoru budou snažit pomoci zvládnout nastalou tíživou situaci 

zdravotníků a rodin nemocných nebo je nasměrují tak, aby došlo k osobní pomoci či setkání 

s nemocničním kaplanem dané nemocnice či spádové oblasti. Pomoc je nabídnuta na základě 

telefonického rozhovoru, a to na níže uvedených telefonních číslech. Všichni zúčastnění tuto službu 

vykonávají jako dobrovolnou, vedle svých běžných pracovních povinností. Proto je možné, že ne vždy 

mohou hovor přijmout. Nedovoláte-li se tedy na vybrané číslo, jsou vám k dispozici další z uvedených. 

Všechny kontakty, telefonní čísla najdete na www.doo.cz 


