
Pořad bohoslužeb farnosti Dobratice v týdnech 22. 11. - 29. 11. 2020 
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba 

Ne. 
22.11. 

Slavnost Ježíše 
Krista Krále 

7.30 
 
 

9:00 

Mše sv. slavená pro 15 osob: U příležitostí nedožitých 
100 let za spásu duše Cecilie Horylové a manžela a za 
celou živou a + rod. Horylovou a Obornou.  
Mše sv. jen v případě, že se ke mší sv. shromáždí věřící: 
za farnost.  

Po. 23.11.    

Út. 24.11. Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků                                        

St. 25.11. 

Červená středa 
Kostel nasvícen  

na červeno,  
v obci průvod se svícemi. 

V 17:30 seminář: „Samé 
konflikty“, viz níže. 

Od 16 do18 
18h  

Osobní modlitba v kostele 
Mše svatá na úmysl dárce. 

Čt. 26.11.  17:00 Mše svatá na úmysl dárce. 

Pá. 27.11. Náboženství pro 1. a 2. třídu.  17:00 Mše sv. na úmysly Společenství modliteb matek. 

So. 28.11. 
Sobotní památka 

Panny Marie 8:00 Mše sv. za farnost. 

Ne. 
29.11. 

1. neděle adventní 
Žehnání  

adventních věnců 
 

9:00 
 

10:30 

Mše sv. za + Jana Březinu (k nedožitým 95. naroz.) 
za + sestru Libuši (25 let od úmrtí), za rodiče.  
Mše sv. jen v případě, že se ke mší sv. shromáždí 
věřící: za farnost. 

   
  Aktuálně může být současně v kostele 15 osob. Také může několik osob být na oratoři kostela.  
  Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu - pro dospělé, pro rodinu s dětmi, pro jednotlivce najdeme na 
https://www.pastorace.cz/clanky/manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu 
  Materiály k duchovní obnově v domácím prostředí pro muže i ženy jsou nabízené na www.rodinnyzivot.cz. První 
duch. cvičení od J. Krausové a druhé od P. A. Krasuckého.  
  Prosím, vyzvedněte si v kostele časopis Okno a další časopisy. V kostele je k zakoupení nástěnný 
kalendář a knížečka VÝZVY STÁRNUTÍ, Aleš Opatrný. 
  Olomoucký pomocný biskup Josef Nuzík napsal rodinám dopis: https://www.doo.cz 
  Děkuji za vaše finanční dary vložené do kostelní pokladničky a také zaslané na farní účet (200Kč). 
  Plnomocné odpustky pro duše zesnulých lze získat po celý listopad, více na nástěnce.  
  Červená středa, mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru, 25.11. Kostel bude nasvícený 
červeným světlem, bude otevřený k adorací, je možno se připojit k procesí obcí, bude k dispozici 
literatura. 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 
   Nabídka zajímavých on-line seminářů pořádaných CPR Prostějov. Připravili jsme pro vás semináře s Ing. 
Pavlem Mečkovským M.A. Dva jsou zaměřené na výchovu dětí, tyto semináře nabízíme v dopoledních i 
odpoledních hodinách. Můžete si tedy vybrat, co vám bude lépe vyhovovat.  
   Emoční inteligence dětí. Jedinci s rozvinutým EQ jsou zodpovědnější, asertivnější, uvolněnější, sociálně 
obratnější, dovedou se vcítit, lépe vycházejí s vrstevníky, s rodiči i učiteli, lépe zvládají zátěžové situace. Seminář 
je zaměřen na praktické s aktivitami vedoucími k budování emoční inteligence, kterou můžeme vhodnými 
způsoby rozvíjet. Kdy: 23.11. 2020 v 9:30  Přihlásit se můžete na: 1url.cz/hz4g3 , nebo 30.11. 2020 v 
17:30  Přihlásit se můžete na: 1url.cz/gz0w4 



   Mluvíte jazykem lásky svého dítěte? Jak děti poznají, že je máme rádi? Ne všichni to máme stejné. Podívejme 
se na pět jazyků lásky a na to, jak je používat. Cílem semináře představit přirozený a dítětem srozumitelný způsob 
verbální i neverbální komunikace. Otvírá dveře k mnohem hlubšímu pochopení a naplnění citových potřeb dítěte. 
Kdy: 30.11. 2020 v 9:30 Přihlásit se můžete na: 1url.cz/zz0w5 , nebo 7.12. 2020 v 17:30 Přihlásit se 
můžete na: 1url.cz/2z0wY 
  A jeden seminář zaměřený na vztahy mezi partnery: Konflikty, samé konflikty. Konflikty jsou součástí každého 
vztahu, ale je na nás, jak moc je necháme ničit naše vztahy nebo je využijeme k vzájemnému růstu. Jak jim 
porozumět a jak se je naučit zvládat? Kdy: 25.11. 2020 v 17:30 Přihlásit se můžete na: 1url.cz/Uz0oJ 
   Cena každého semináře je 50 Kč. Přihlášeným zájemcům bude před začátkem semináře odeslaný odkaz pro 
vstup do konference. Ucelenou nabídku poradenství v oblasti rodičovství, partnerství, mezigeneračních vztahů, 
ale i službu naslouchání pro osamělé najdete zde: www.rodinnysvaz.cz . Bc. Blanka Neckařová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Olomoucký pomocný biskup Josef Nuzík napsal rodinám dopis, aby je povzbudil 

Milé rodiny, děti a rodiče, 

v posledních měsících a týdnech zalétají často mé myšlenky a prosby při bohoslužbě a v modlitbě nejen k lékařům 
a všem, kteří se starají o naše nemocné, k těm, kteří musí při řízení naší společnosti činit nelehká rozhodnutí, nebo 
ke kněžím, jejichž služba doznala s ohledem na současnou situaci změn, ale zcela zvláštním způsobem také k 
vám, kteří žijete v rodinách. 

Myslím na rodiny, které jsem měl příležitost poznat jako člověk, kněz i biskup, ale také na vás, které osobně 
neznám. Tyto myšlenky se ve mně rodí, když jdu ulicemi nebo parky našeho města a potkávám maminky a 
tatínky, jak kráčejí společně se svými dětmi, když cestuji a míjím auta, v nichž se veze nějaká rodina, nebo když 
večer pozoruji rozsvícená okna v rodinných či panelových domech. Všem, s nimiž se takto skutečně či obrazně 
střetávám, zasáhla do všedního běhu života pandemie koronaviru a ocitají se v situacích, které až dosud nemuseli 
řešit. Z hloubi mysli řady rodičů se vynořují neodbytné otázky: Kdy to asi skončí? Vrátí se vše k normálu nebo to 
bude úplně jiné? Nepodepíše se to negativně na vzdělání našich dětí? Budeme moci i nadále pokračovat v 
zaměstnání nebo podnikání? A co příjmy, utáhneme chod naší domácnosti? 

Možná jste si je kladli i dříve, ale zřejmě ne tak často a v takové míře. Vypořádávat se s nimi není snadné a 
vyžaduje to od vás značnou dávku sebeovládání, zejména když se snažíte nedávat najevo obavy z dalšího vývoje 
před svými dětmi. Sami nejlépe víte, jak je pro vás rodiče obtížné nenechat se ovládnout strachem a nepoddat se 
skeptickým úvahám, neboť ruku v ruce s tím se z domova vytrácí pohoda, chuť do života a hlavně naděje, že i 
toto období jednou skončí a že má nějaký (třeba zatím skrytý) smysl. 

Také v tomto nezvyklém čase musí doma všechno fungovat, přestože přibylo práce a starostí s dětmi, které se 
kvůli zavřeným školám učí samy, což ty malé moc neumí a ty větší by zase raději věnovaly čas něčemu jinému. 
„Je to fuška, je to dřina,“ slýchám někdy od rodičů. Chtěl bych vám za tuto vaši námahu a úsilí moc poděkovat a 
ubezpečit vás, že si této vaší „domácí“ práce nesmírně váží i sám Bůh. Jsem přesvědčen, že po letech tuto vaši 
snahu a s ní spojené oběti docení i vaše děti a také že vy sami budete tuto dobu vnímat jako tu, která vám mnohé 
dala, i když nebyla jednoduchá. Jde o paradoxy života, které potvrzuje řada příkladů z minulosti. 

Prozatím nám nezbývá, než společně pokračovat v prožívání této doby a ve svém životě. Pokládám za užitečné 
dělit se o dobré zkušenosti a rady, které mohou pomoci věci ulehčit nebo zlepšit, a proto si dovolím jednu takovou 
malou radu vám nabídnout. Denní modlitba církve nazývaná breviář, kterou se modlí všechny zasvěcené osoby - 
kněží, řeholní sestry a bratři a také mnoho laiků, začíná vždy stejnými slovy: „Bože, pospěš mi na pomoc.“ Toto 
zvolání je výrazem touhy po Boží pomoci a narazíme na ně v žalmech na několika místech, a to v okamžiku, kdy 
se člověk cítil slabý, nejistý či osamocený; kdy měl pocit, že vše zůstává pouze na něm; kdy potřeboval slyšet 
odpověď; kdy toužil po vysvobození z těžké situace. Všude tam se starozákonní člověk obracel na Hospodina a 
volal: „Bože, na pomoc mi pospěš!“ (Žalm 70,2) Milé rodiny, kéž užíváme této střelné modlitby pokaždé, když se 
cítíme podobně jako muži a ženy v době starozákonní, tedy slabí, nejistí či nedostatečně způsobilí zvládat situace, 
které jsou před nás kladeny, a kéž můžeme po prodělané životní zkoušce prohlásit: „On (Hospodin) se ke mně 
sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal.“ (Žalm 40,2) Věřím, že po odeznění pandemické krize si budeme 
moci říci: byla to zvláštní doba, ale hodně jsem se díky ní naučil, a i v této době stál Bůh při mně. 

Se vzpomínkou v modlitbě a s požehnáním.                           + Josef Nuzík, předseda Rady ČBK pro rodinu 

 


