
Pořad bohoslužeb farnosti Dobratice v roce svatého Josefa, 10. 1. – 17. 1. 2021.  
 

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

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba 

Ne. 
10. 1. 

Svátek Křtu Páně 
Kostel otevřený do 16h. 

  9:00 
10:30 

 

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

Mše svatá za farnost. 

Po mší sv. v 11.30h podávání sv. přijímání 

Po. 11. 1.  8:00 
 

Modl. sv. růžence (7:30h) 

Gregoriánská mše sv. za + Ignáce Vlčka, za spásu jeho 

duše (dále jen G.M.Sv.). 
Út. 12. 1.    

St. 13. 1.  9:00 
Adorace (od 8.30h) 

Mše svatá G.M.Sv.  

Čt. 14. 1.  17:00 Modl. sv. růžence (16:30h) 

Mše svatá G.M.Sv. 

Pá. 15. 1.  17:00 
Korunka k B.M.(16.45h) 

Mše svatá G.M.Sv. zaměřená pro rodiny s dětmi. 
Po mší sv. adorace. 

So. 16. 1. 
Sobotní památka  

P. Marie 
8:00 Modl. sv. růžence (7:30h) Mše svatá G.M.Sv. 

Ne. 
17. 1. 

2. neděle v mezidobí 
Kostel otevřený do 16h. 

  9:00 
10:30 

 

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

Mše svatá za farnost. 

Po mší sv. v 11.30h podávání sv. přijímání 
 

   Dle nařízená vlády ČR platí do 22.1. stupeň 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. Platí desinfekce a větrání prostor, v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s 

výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění. 

   Nyní, až do popeleční středy zdobíme oltář živými květy. V zimním období nám květiny nerostou na 

zahrádkách. Protože květiny kupujeme, děkujeme za vaší finanční podporu.   

   Duchovní ze Slavkovic nabízí on-line exercicie na téma: „Panna Maria – ikona spásy“ Přihlašujte se 

prostřednictvím formuláře na stránkách www.lectiodivina.cz nejpozději do 10. ledna. 

   On-line formační setkání pro lektory U příležitosti Neděle Božího slova pořádá Liturgie.cz – Institut 

pro liturgickou formaci on-line formační setkání pro ty, kdo při bohoslužbě čtou z Písma. Jeho smyslem 

je lépe porozumět významu Božího slova při liturgii a připomenout si praktické úkoly lektora. 

Přednášejícími jsou Mons. Martin David (Liturgická komise ČBK), P. Vojtěch Novotný (Papežský 

liturgický institut) a P. Radek Martinek (KTF UK). Setkání se koná ve čtvrtek 21. ledna ve 20:00 

prostřednictvím platformy zoom a youtube. Bližší informace na http://www.liturgie.cz/skola-

liturgiky/a/sluzba-lektora-2021 

   Děkuji vám i vašim farníkům za zapojení do třetího ročníku iniciativy Červená středa – připomínky 

pronásledovaných pro víru. I přes ztížené epidemiologické podmínky se letos zapojilo přes 100 míst a 

mnozí další soukromě. Modlitby i veřejné zastávání se těch, kterým je svoboda vyznání upírána, jsou 

stále velmi důležité. Díky komunikaci s britskou pobočkou organizace Církev v nouzi je vaše podpora pro 

pronásledované posilou. P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK 

    Pro povzbuzení jsme seniorům začali od září zasílat elektronicky měsíčník Seniorské okénko. Rádi 

čtou nejen senioři. Těm, kteří nemají osobní e-mail, mnohdy pomáhají děti, vnoučata či přátelé. Lze si jej 

objednat na adrese: seniori@doo.cz.  Viz plakát ve vývěsce. 

    Výzva mladým lidem, kteří uvažují o duchovním povolání. Rok 2020, poznamenaný omezeními 

koronavirem, nám možná pomohl dotknout se nově poslání a zodpovědnosti, kterou jako kněží máme 

uprostřed svěřeného lidu. Některé z nás nemoc zasáhla a připomněla, že jsme lidé křehcí a zranitelní. O 

to více potřebujeme prosit o nová kněžská povolání, aby bylo dostatek věrných a obětavých dělníků na 

Pánově žni. Všichni toužíme nově zakusit, že Pán právě darem těchto povolání utěšuje a vede svůj lid, i 



lid naší diecéze. Buďme všímaví ke známkám možných rodících se povolání a provázejme také 

modlitbami bohoslovce na jejich cestě ke kněžství.  Mons. Martin David, apoštolský administrátor 

   Oddělení pro trvalé jáhny na BOO z pověření apoštolského administrátora připravuje na podzim 2021 

otevření tříleté duchovní formace pro zájemce o trvalé jáhenství. Předpoklady kandidáta jáhenství jsou: 

- uzavřené nebo probíhající studium teologie alespoň bakalář. stupně, doporučeno je dosažení titulu Mgr. 

- u ženatých dosažení alespoň 32 let věku a ne víc než 55 let věku, a 5 let spořádaného manželství,  

     u neženatých je požadováno při svěcení minimálně 25 let věku a závazek celoživotního celibátu 

- angažovanost ve službě farnosti, v níž kandidát žije, 

- doporučení duchovního správce farnosti, v níž kandidát žije, 

- souhlas manželky se zamýšleným jáhenstvím. 

Přihlášky je potřeba odevzdat na biskupství do 30. března 2021. Tříletá duchovní formace bude probíhat 

1x měsíčně na faře v Kravařích.  

   Biskupské gymnázium v Ostravě, nabízí uchazečům dva obory vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium - 

čtyřletý studijní obor a 79-41-K/81 Gymnázium - osmiletý studijní obor.  
 

 


