
Pořad bohoslužeb farnosti Dobratice v roce svatého Josefa, 
 ve dnech vánoční doby 1.1. – 10.1.2021 

 

Platí v případě, že nebudu pozitivní na Covid 19, v karanténě, nebo jinak nemocný.  
 
. 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba 

Pá. 
1.1.2021 

Slavnost MATKY BOŽÍ, 
P. MARIE, 

zasvěcený svátek 
Není postní den. 

Tříkrálová sbírka probíhá 
online a prostřednictvím 

kasičky v kostele.  
Kostel otevřený do 16h. 

9:00 
10:30 

 

 

Modl . sv. růžence (8:30h)  

Mše svatá za farnost. 

Mše svatá za …. 

 

So. 2. 1. 

Památka sv. Basila Velikého  

a Řehoře Naziánského,  

biskupů a uč. církve. 

První sobota v měsíci. 

8:00 Za úctu k počatému životu, za rodiče, kterým se 

nenarodilo dítě.  

Ne.  
3. 1. 

2. neděle  
po Narození Páně 

Kostel otevřený do 16h. 

9:00 
10:30 

Adorace (8:30h) Mše svatá za farnost. 

Mše svatá za + Josefa Kubátku, manželku Janu  

a celou živou a + rodinu. 

Po mší sv. v 11.30h podávání sv. přijímání. 

Po. 4. 1.  8:00 
 

Dnešním dnem začínám slavit gregoriánskou mší sv. tj. 

30 po sobě následujících intencí za + Ignáce Vlčka, za 

spásu jeho duše (dále jen G.M.S.). 
Út. 5. 1.    

St. 6. 1. 
Slavnost  

ZJEVENÍ PÁNĚ 
doporučený svátek 

17:30 
Adorace (od 17.00h) 

Mše svatá G.M.S.  

Po mší sv. v 18.30h podávání sv. přijímání. 

Čt. 7. 1. Čtvrtek po Zjevení Páně 17:00 Modl. sv. růžence (16:30h) 

Mše svatá G.M.S. 

Pá. 8. 1. Pátek po Zjevení Páně 
Návštěvy nemocných. 

17:00 Mše svatá G.M.S. 

So. 9. 1. Sobota po Zjevení Páně 8:00 Modl. sv. růžence (7:30h) Mše svatá G.M.S. 

Ne. 
10. 1. 

Svátek Křtu Páně 
Kostel otevřený do 16h. 

  9:00 
10:30 

 

Modl. sv. růžence (8:30h) Mše svatá G.M.S. 

Mše svatá za farnost. 

Po mší sv. v 11.30h podávání sv. přijímání 
 

   Dle nařízená vlády ČR platí od 27.12. 2020 do 10.1. 2021stupeň č. 5 - Svatby, pohřby, 

bohoslužby: 10 % kapacity míst k sezení (pro náš kostel to je 20 osob), pouze sedící účastníci, 

min. odstup 2 m mezi sedícími účastníky v jedné řadě. Režimová a organizační opatření, 

desinfekce a větrání prostor, v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, 

kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno 

šíření kapének. 

   Bratři a sestry, nejsme-li pozitivní, nebo v karanténě, papež František vybízí věžicí, aby prožili 

osobně v kostele mší svatou, alespoň o třech největších svátcích těchto dnů: Hod Božího 

Narození (25.12.), Slavnost Matky Boží (1.1.) a Slavnost Zjevení Páně (6.1.). Není-li to v naší 

zemí, pro omezený počet věřících na bohoslužbě možné, přijďme alespoň před svatostánek se 

osobně v adoraci poklonit Pánu. Využijme také možnost otevřeného kostela. Naší biskupové nás 

ve Vánočním pozdravu vyzývají: …“Zveme Vás k jesličkám a do kostelů, zveme Vás, abyste i 

přes přísná opatření a při jejich zachování oslavili Vánoce spolu s námi! Při této příležitosti se 



ptejme nejen na to, co nám letošní rok vzal, ale také co nám dal: například poznání, že v každém 

z nás je skryté dobro, které chce Bůh plně rozvinout...“ 

   Dny vánočních svátků pro mnohé mohou být po stránce emoční a citové velice těžké. Mohou 

v rodinách vyplynout těžké stresový situace. Nezapomeňme, že každý kněz má i v době nočního 

zákazu vycházení výjimku. 24 hod denně má možnost docházet k pastoračním návštěvám, 

rozhovorům, k modlitbě v rodině apod., k věřícím i nevěřícím. Prosím, předcházejme možnému 

napětí. Také neopomeňme, že jsou stále k dispozicí duchovní a psychoterapeutické linky pomoci 

po telefonu: kontakty jsou na nástěnce kostela a nebo na stránkách Duchovní a 

psychoterapeutická pomoc na telefonu - Arcibiskupství olomoucké (ado.cz) Doplním bezplatnou 

linku pomoci (Hnutí pro život) 800 108 000  Prosím, pomáhejme si především navzájem. Děkuji.  

  Znovu si uvědomění tradice zvonění - v době koronavirové. Tato tradice v církvi funguje 

kdovíjak dlouho, kdy se zvonívalo ke klekání. Stále to znamená "lidi, na chvilku odložte svoji 

práci a poklekněte, myslete jeden na druhého a také na Pána Boha“. Pro křesťany je to takové 

obnovení té myšlenky, co to klekání znamená. Zvoníme 3x denně, ráno v poledne a večer. Je 

zvykem si připomínat vtělení Božího Syna Ježíše Krista modlitbou Anděl Páně a zkusme se vrátit 

k této tradici vnitřně a přidejme společně modlitbu Otčenáš, speciálně k uzdravení nemocných. P. 

Jan 


