
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa v Dolní Dobrouči 

      Bohoslužby od 29. ledna do 5. února 2023 

  
 
 
 
 
 

 

 

PONDĚLÍ 30. LEDNA 2023 – PONDĚLÍ 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

               KE CTI SV. JUDY TADEÁŠE 

ÚTERÝ 31. LEDNA 2023 – PAMÁTKA SV. JANA BOSKA, KNĚZE 

STŘEDA 1. ÚNORA 2023 – STŘEDA 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 18:00 – mše sv. v kostele sv. Mikuláše v DD (PPM) ZA ANNU A JOSEFA RYŠAVÉ  

ČTVRTEK 2. ÚNORA 2023 – SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU 

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

PÁTEK 3. ÚNORA 2023 – SV. BLAŽEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA 

 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 4. ÚNORA 2023 – SOBOTA 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

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

                                 KE CTI NEPOSKRVNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE 

NEDĚLE 5. ÚNORA 2023 – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

                    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) 

 14:00 – Mariánská družina v kostele sv. Mikuláše v DD 
                             

 Po mši sv. jste zváni na agapé do D-centra. 

 Děti si můžou vyzvednout pracovní list Malý oslík na příští neděli a vyplněný ho přinést do obětního průvodu příští 

neděli, kdy na ně bude po mši sv. čekat malá odměna. 

 Čt 2.2. Prosíme o pomoc s úklidem vánoční výzdoby po mši sv. 

 Čt 2.2., 19.30, D-centrum: Lectio Divina 

 Pá 10.2., 19.00, D-centrum: Přednáška Jana Betlacha o Mongolsku 

 So 11.2., 18.30, D-centrum: 7. setkání Alfy pro mládež.  

 St 15.2., 18.40, D-centrum: Setkání rodičů dětí, které letos přistoupí k prvnímu sv. přijímání 

 Čt 16.2., 18.00, D-centrum: Setkání pastorační rady 

 So 18.2., D-centrum: Manželská Valentýnská sobota a skautský ples. 

 Pá 24.-26.2.2023, Trstenice: Alfa víkend s Duchem Svatým 

 Ne 18.6.: První sv. přijímání 

 Ne 25.6.: Udílení svátosti biřmování 

 Nedělní sbírka z 22.1.: v HD 549 Kč, DD 7.935 Kč. Polovina této sbírky bude věnována na biblický apoštolát. 

Děkujeme všem dárcům! 
 

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

● So 11.2., 13.30-21.00, Panský dům, Choceň: Spolu na cestě – odpoledne pro manžele v Národním týdnu manželství 

● So 18.2., 9.00-17.30, Adalbertinum v Hradci Králové: Oblastní setkání charismatické obnovy. Více info na 

https://www.spolecenstvi-echad.cz/  
 

EVANGELIUM NA 5. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: Mt 5,13-16 Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl země. Jestliže 

však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste 

světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na 

podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce 

v nebesích.“ 

 

NABÍDKA VÝUKY ITALŠTINY: 

Radka Blajdová nabízí výuku italštiny, která by mohla probíhat čtvrtky od 16.00 do 17.00 v herně 

v D-centru. Ekonomická rada schválila výši kurzovného, které by probíhalo formou příspěvku 

100,- Kč na vyučovací hodinu a bude určeno na opravu kostela. První setkání proběhne ve čtvrtek 

2.2.2023, pokud máte doma učebnice italštiny, z kterých jste se již učili, přineste si je s sebou. 
 

 

 

 

NEDĚLE 29. LEDNA 2023 – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

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

                                 ZA RODINU JAROSLAVA PECHÁČKA 

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

 

https://www.spolecenstvi-echad.cz/


FOTO ZE ŽIVOTA FARNOSTI:  

  
Marie Skalická a Marie Vychytilová nám představily Katechezi Dobrého pastýře, jehož podstatou je pomoci dětem 

navázat vztah s Bohem skrze Písmo a liturgii. V tomto katechetickém programu nejde primárně o vědomosti, ty jdou tak 

říkajíc za vztahem, neboť, když někoho znám, tak o něm chci vědět co nejvíc... V naší farnosti probíhá Katecheze 

Dobrého pastýře již 6. rokem a v tomto školním roce se jí účastní 6 dětí ve věku od 3 do 6 let. 

Páté setkání Alfy pro mládež, v předvečer neděle Božího slova, bylo na téma Proč a jak číst Bibli? 

  
Ve čtvrtek 26.1. si dobrovolníci farnosti přišli vybrat svoji odměnu s překvapením. Celý večer se nesl v italském duchu, 

neboť jsme očekávali „návštěvu z italského partnerského města Marco“. Během večera dorazil Giorgio („pravá ruka 

Dona Ruggera“) se svojí pravou rukou – manželkou Margheritou. V rámci večera nechyběla ani krátká výuka italských 

slovíček a zpěv v italštině. Součástí programu byla degustace vín doplněná soutěží, kdo pozná nejvíce vzorků. 

Z nabídnutých vín se ve vašem hodnocení nejlépe umístila Saphira, na druhém místě byl Hibernal, na třetím Pálava a 

se stejmým hodnocením skončily na čtvrtém místně Cabertnet Moravia a Muskaris. Moc děkujeme všem dobrovolníkům 

za službu pro farnost. 

  
Více fotografií a video si můžete prohlédnout na facebooku farnosti. 

  

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ  KOUTKU:  

Učitelka zeměpisu se ptá ve škole Pepíka: „Co ti připomíná Itálie svým tvarem?“ 

„Gumovou holínku.“ „Proč zrovna gumovou?“ „Protože je všude kolem voda.“ 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  

Otázka: Víte, kde najdete tento Mariánský obrázek? 
 

Otázka z 22.1.2023: Víte, kde najdete tento kříž? Tento kříž najdete v přízemí 

na chodbě na faře. 

 
 

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

mistr.pavel@dihk.cz   rkf.dolnidobrouc@dihk.cz     

tel. 733 741 362 

Setkání dobrovolníků 

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

