
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa v Dolní Dobrouči 

      Bohoslužby od 20. listopadu do 27. listopadu 2022 

  
 
 
 
 
 

 

PONDĚLÍ 28. LISTOPADU – PONDĚLÍ PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 

                     07:00 – rorátní mše sv. v kostele sv. Mikuláše v DD (PPM)   

                                  ZA FRANTIŠKA MATĚJÍČKA, MANŽELKU A ŽIVÉ A ZEMŘELÉ ČLENY RODU 

ÚTERÝ 29. LISTOPADU 2022 – ÚTERÝ PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 

STŘEDA 30. LISTOPADU 2022 – SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA 

 16:30-17:00 – adorace a příležitost ke svátosti smíření v kostele v Hnátnici (PPM) 

 18:00 – mše sv. v kostele sv. Mikuláše v DD (PPM)  

               ZA MARII A FRANTIŠKU MAIXNEROVY A ŽIVÉ ČLENY RODINY  

ČTVRTEK 1. PROSINCE 2022 – ČTVRTEK PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 

                     07:00 – rorátní mše sv. v kostele sv. Mikuláše v DD (PPM) ZA PAVLA BOUZKA                                    

PÁTEK 2. PROSINCE 2022 – PÁTEK PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 

 17:00 – moderovaná adorace v kostele sv. Mikuláše v DD 

                     18:00 – mše sv. v kostele sv. Mikuláše v DD (PPM) KE CTI BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ  

SOBOTA 3. PROSINCE 2022 – PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, KNĚZE   

                     07:30 – Mariánské večeřadlo v kostele sv. Mikuláše v DD 

                     08:15 – mše sv. v kostele sv. Mikuláše v DD (PPM)  

NEDĚLE 4. PROSINCE 2022 – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 

      07:45 – mše sv. v kostele v Ostrově (PPM)  

                     09:00 – rytmická mše sv. v kostele sv. Mikuláše v DD (PPM) ZA FARNOST  

                    11:00 – mše sv. v kostele v Hnátnici (PPM) 
                     

 Po mši sv. jste všichni zváni do D-centra na agapé. Pro malé děti bude otevřen „Krteček“. V D-centru si můžete 

vybrat z široké nabídky knihy s duchovní tématikou a také knih pro děti vhodných i jako vánoční dárek. 

 V kostele máte možnosti si zakoupit průvodce královéhradecké diecéze Advent (cena 34 Kč), Průvodce adventem 

brněnské diecéze (cena 12 Kč) a Katolický týdeník za poslední dva týdny (vzhledem k pozdnímu doručení). 

 Zveme zástupce jednotlivých skupin (např. za mládež, modlitební skupiny apod.), zástupce filiálek a i všechny, kteří 

by se rádi podělili o svá svědectví, aby se nebáli zaslat příspěvek do Zpráviček. Uzávěrka do Zpráviček je vždy 

poslední neděli v měsíci do půlnoci, aby Zprávičky mohly vyjít první neděli v měsíci. Těšíme se na vaše příspěvky! 

 Ne 27.11., 16.00, kostel v Horní Dobrouči: Adventní koncert – vystoupí Rytmická schola z Ústí nad Orlicí 

 Čt 1.12., 19.30, klub v D-centrum: Lectio Divina 

 Pá 2.12., 19.00, D-centrum: Přednáška Rok v Americe Matěje Bednáře o jeho ročním studiu na střední škole v USA. 

Vstupné dobrovolné, výtěžek podpoří organizaci Mary´s Meals na podporu vzdělávání v rozvojových zemích. 

 So 3.12., 18.30, D-centrum: 3. setkání Alfy pro mládež. Na FB farnosti se můžete podívat na naši znělku. 

 Ne 4.12.: Děti se můžou v rámci nedělní mše sv. těšit na návštěvu sv. Mikuláše. V rámci agapé pak bude promítání. 

 Ne 4.12., 14.00, kostel sv. Mikuláše v DD: Mariánská družina 

 Pá 9.12., 19.00 a so 10.12., 17.00, D-centrum: Přednáška Jaroslava Maixnera Na kole k Atlantiku 

 Ne 11.12. proběhne sbírka na Kněžský seminář 

 Čt 15.12., 8.15, fara: Zveme na společné posezení ženy z uklízecí skupinky 

 So 17.12., 7.00, kostel sv. Mikuláše v DD: roráty s lucernami, adventním osvětlením a společnou snídaní. 

 Ne 18.12., 16.00, kostel v DD: Vánoční koncert sboru Otakar 

 Nedělní sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov z 20.11.: v DD 8.420 Kč, v Ostrově … Kč, Hnátici 

850 Kč a v Lanšperku 450 Kč. Děkujeme všem dárcům! 
 

NABÍDKY Z DIECÉZE: Plakátky na výše uvedené akce najdete na nástěnce v kostele. 

● Ne 27.11., 9.30-12.00 a 13.00-17.00, fara Ústí nad Orlicí: výstava Betlémy z našich domácností (plakátek ve vitrínce)  

● Ne 11.12., 15.00, Nový kostel (Církve bratrské) Litomyšl: Koncert Pavla Helana, smyčcového kvarteta a 

litomyšlského česko-ukrajinského sboru Sonjašnyk. Výtěžek koncert a jarmarku (který bude od 11.30) je určen 

malé Adélce s hendikepem a dále lidem na Ukrajinu. 

● Čt 8.12. – ne 11.12., Dolany: Adventní cvičení pro všechny 
 

EVANGELIUM NA 2. NEDĚLI ADVENTNÍ: Mt 3,1-12 V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: 

„Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok Izaiáš: „Hlas volajícího na 

poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“ Jan měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás, 

živil se kobylkami a medem divokých včel. Tehdy vycházel k němu Jeruzalém, celé Judsko a celý kraj kolem Jordánu, 

dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. Když však viděl, že k jeho křtu přichází mnoho 

farizeů a saduceů, řekl jim: „Zmijí plemeno, kdo vám ukázal, jak uniknout trestu, který už hrozí? Přinášejte tedy ovoce 

NEDĚLE 27. LISTOPADU 2022 – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 

 07:45 – mše sv. v kostele v Horní Dobrouči (PPM)  

                    09:00 – mše sv. v kostele sv. Mikuláše v DD (PPM) ZA FARNOST  

 11:00 – mše sv. v kapli na Lanšperku (PPM) 

 

 



hodné obrácení. Nemyslete si, že můžete říkat: ‘Naším otcem je Abrahám!’, neboť vám říkám: Bůh může oživit tyhle 

kameny a Abrahámovi z nich udělat děti. Sekera je už přiložena ke kořenu stromů; každý strom, který nenese dobré 

ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Já vás sice křtím vodou, abyste se obrátili. Ale ten, který má přijít po mně, je 

mocnější než já; jemu nejsem hoden ani opánky přinést. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu a 

pročistí obilí na svém mlatě. Pšenici uloží na sýpce, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“ 
 

POZVÁNKA K ADVENTNÍ HŘE ROZSVIŤME OKNA V NAŠÍ OBCI SPOLU SE SKŘÍTKY: 

Rádi bychom vás a vaše děti přizvali k adventní hře Rozsviťme okna v naší obci 

spolu se skřítky. Hra spočívá v tom, že od 1. do 24. prosince se v Dolní Dobrouči 

každý den rozsvítí jedno nové okno s daným číslem. Na facebooku farnosti 

budeme každý den zveřejňovat nápovědu, jak dané okno najdete. Informace spolu 

s malou Dolní Dobrouče rozdělenou za jednotlivé „sektory“ najdete na webu 

farnosti. V herním plánu, který dostanou děti na první neděli adventní v kostele a 

také pod prvním oknem, můžou děti vždy vybarvit jednoho skřítka. Hra je 

doplněná také pracovními listy, které budou děti dostávat v neděli v kostele či na 

ně každý den najdete odkaz na FB. Pokud byste se chtěli do hry zapojit 

rozsvícením okénka, můžete se Radce Blajdové na mail na peterseen@centrum.cz 

či tel. 775 391 600. Přejeme vám pěkný adventní čas plný dobrodružství a objevování Dolní Dobrouče! 

Nápovědy na první týden hry: 

datum den  souřadnice nápověda 

1.12.2021 čtvrtek B4 Okno najdeš pod rozsvíceným stromem jen 55 kroků od kostela. 

2.12.2021 pátek C4 Od hasičárny běž první odbočkou vpravo směrem na Havlův palouk. A kdybys 

potřeboval opravit nějakou váhu, vezmi ji s sebou, půjdeš kolem… 

3.12.2021 sobota B4 Od Totem bikes běž nahoru do kopce a zahni druhou ulici vlevo. Po necelých 100 

m budeš na místě. 
 

ADVENTNÍ AKTIVITA PRO VŠECHNY – OZDOBME ŘETĚZEM VDĚČNOSTI STROMEK U JESLIČEK: 

Po celý advent bude v naší farnosti opět možnost zapojit se do tvoření papírového řetězu, kterým ozdobíme stromek u 

jesliček. Nezáleží na věku, zapojit se může každý. Stačí si u nástěnky vpředu u bočního oltáře vpravo vzít jeden či více 

lístků s úkoly na týden. Pokud budete úkol plnit, můžete přilepit barevné očko k řetězu. Vytvoříme tak řetěz vděčnosti, 

díků, proseb a práce na sobě... Děkujeme, že se zapojíte. 
 

MALÝ OSLÍK NOVĚ: 

Dnešní adventní nedělí začíná nový církevní rok, a tak je příležitost zkusit něco nového. Dosud pan farář rozdával dětem 

výtisky Malého oslíka při nesení darů. Pastorační rada se rozhodla pro změnu. Nyní leží výtisky Malého oslíka pro příští 

neděli vzadu na stolečku. Dnes tam tedy najdete oslíka na 2. neděli adventní. Prosíme, rozeberte si je a zkuste je využít s 

dětmi při společné přípravě na mši svatou. Příští neděli můžete s jejich pomocí sledovat homilii a případně je donést panu 

faráři v průvodu. Samozřejmě si je můžete vytisknout sami z internetu nebo využít ty, které dostáváte mailem. Přejeme 

nám všem do nového roku, ať se nám daří do našich nabitých programů dostat nějakou klidnou chvíli s Písmem.
 

FOTO ZE ŽIVOTA FARNOSTI:       

V letošním roce jsme se v Dolní Dobrouči v rámci Červené středy pokusili nasvítit alespoň trochu na 

červeno interiér kostela sv. Mikuláše, kde jsme při mši sv. vzpomněli na všechny, kteří pro svoji víru trpí. 

Více foto najdete na FB farnosti. V sobotu 26.11. proběhla ve farnosti Adventní duchovní 

obnova s P. Karlem Moravcem na téma Cesta s Pánem. 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  

Otázka: Čí socha to je a kde ji najdete? 
 

Otázka z 20.11.2022: Čí socha to je a kde ji najdete? Jedná se o sochu sv. Jana 

Nepomuckého pod kostelem v Horní Dobrouči. 
 

http://www.farnostdobrouc.cz/   facebook Farnost Dobrouč 

              mistr.pavel@dihk.cz   rkf.dolnidobrouc@dihk.cz    tel. 733 741 362 

http://www.farnostdobrouc.cz/
mailto:mistr.pavel@dihk.cz
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