
Pořad bohoslužeb farnosti Dobratice v roce sv. Josefa, 17. 1. – 24. 1. 2021.  
 

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

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba 

Ne. 
17. 1. 

2. neděle v mezidobí 
Kostel otevřený do 16h. 

9:00 
10:30 
11.30 

 

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

Mše svatá za farnost. 

Po mší sv. v 11.30h podávání sv. přijímání 

Po. 18. 1. 

Památka P. Marie, Matky 
jednoty křesťanů 

Týden modliteb 

za jednotu křesťanů 

 

8:00 
 

Modl. sv. růžence (7:30h) 
Gregoriánská mše sv. za + Ignáce Vlčka, za spásu 

jeho duše (dále jen G.M.Sv.). 

Út. 19. 1.    

St. 20. 1.  
 

9:00 Adorace (od 8.30h)  Mše svatá G.M.Sv.  

Čt. 21. 1. 

Památka sv. Anežky, 
panny a mučednice 

On-line formační setkání 
k lektorské službě Přednáši  
Mons. M. David, P. Vojtěch 
Novotný a P. R. Martinek. 

na zoom a youtube. 

 
17:00 

 
20:00 

 

 

 

Modl. sv. růžence (16:30h) 
Mše svatá G.M.Sv. 

 

 

 

 

 

Pá. 22. 1.  17:00 
Korunka k B.M.(16.45h) 
Mše svatá G.M.Sv. zaměřená pro rodiny s dětmi. 

Po mší sv. adorace. 

So. 23. 1. 
Sobotní památka  

P. Marie 

8:00 
9:00 

Modl. sv. růžence (7:30h) Mše svatá G.M.Sv. 

Úklid vánoční výzdoby v kostele. 

Ne. 
24. 1. 

3. neděle v mezidobí – 
neděle Božího slova 

sbírka na biblický apoštolát 
Kostel otevřený do 16h. 

9:00 
10:30 

11.30 
15:00 

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

Mše svatá za farnost. 

Po mší sv. podávání sv. přijímání 
Promítnutí formačního setkání k lektorské službě 

 

   Děkuji, že respektujete omezeny počet 20 osob na bohoslužbách. Je možnost přijít slavit bohoslužbu 
nejen v neděli, ale také během týdne. Žádejte také svátostí a svátostiny.  
  Služba lektora - základní informace U příležitosti Neděle Božího slova, kterou papež František 
ustanovil na 3. neděli v liturgickém mezidobí (24. ledna) zveme ty, kdo při liturgii slouží čtením Božího 
slova - ve čtvrtek 21. ledna ve 20:00 přes zoom a youtube. Smyslem setkání je lépe porozumět významu 
Božího slova při liturgii, připomenout si praktické úkoly lektora a sdílet vlastní zkušenosti ze služby. On-
line spojení K účasti není nutné se hlásit. V 19:50 zde http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/sluzba-
lektora-2021  nalezenete link na zoom a youtube. Setkání je tvořeno třemi malými přednáškami v délce 
15 min. a následnou diskusí.  

1) Svátostnost Božího slova v liturgii Vojtěch Novotný, Papežský liturgický institut 
Čtení z Písma při bohoslužbě je více než jen přednášení textu: je to konání bohopocty, 
kultu, posvěcení člověka. Minipřednáška se zabývá tím, jak správně přistupovat k 
bohoslužbě slova a ke svátostnému charakteru Božího slova. 
2) Služba lektora Mons. Martin David, Liturgická komise ČBK 
Čtení z Písma při liturgii je nejen úkol, ale také výsada. Na lektory jsou kladeny 
teologické, duchovní a praktické nároky, které přiblíží druhá minipřednáška. 
3) Evangeliář je Kristus Radek Martinek, Katolická teologická fakulta 
Ačkoli lektoři čtou především z lekcionáři, vrcholem bohoslužby je hlásání radostní 
zvěsti z evangeliáře. Minipřednáška osvětlí rozdíl mezi různými typy knih pro Boží 

slovo a ukáže, jak je evangeliář zpřítomněním samotného Krista. 



4) Diskuse Diskusi moderuje Radek Tichý. 

 Den zasvěceného života  

Otec biskup František a biskup Martin zvou všechny osoby zasvěceného života v diecézi na společné setkání, 

které se uskuteční dne 30. 1. 2021 v Ostravě. Začátek je v 10:00 hod. v katedrále Božského Spasitele, kde bude 

slavena mše svatá. Další program setkání se bude odvíjet dle aktuální epidemiologické situace a bude pokračovat 

přednáškou P. Jana Larische, Th.D. buď přímo v katedrále, nebo ve velkém sále biskupství.  Na závěr setkání 

bude příležitost ke společnému sdílení.   

 Národní týden manželství 

V týdnu 8. - 14. února 2021 proběhne Národní týden manželství. Jde o mezinárodní iniciativu v okolí svátku sv. 

Valentýna, která má za cíl podpořit manželství. Letošním tématem je „O manželství a dětech“. Plakát „Manželům 

nablízku“ naleznete v příloze těchto ACEOO. Prosíme o vyvěšení. 

Centrum pro rodinu a sociální péči vám nabízí lektory, kteří jsou ochotni vyrazit do vašich farností, či přednášet 

online. Nabídka témat: M. Fridrichová – Zvládnou naše děti manželství a rodinu?; Věčně omílaná komunikace; 

Priority v manželství; Manželství – návod k použití apod.; J. Zajíček: Překážky trvalého vztahu. Obdobná témata 

(o manželství, o předávání hodnot dětem) můžeme přizpůsobit podle vaší potřeby. Kontakt: 

mfridrichova@prorodiny.cz. Bližší podrobnosti najdete  

na plakátu „Valentýnské manželské rande“ v příloze těchto ACEOO. Taktéž prosíme o vyvěšení. Pokud 

epidemiologická situace neumožní osobní setkání, nabídneme online alternativu. 

MUDr. Maria Fridrichová, Centrum pro rodinu a sociální péči 

 

 


