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neděle 2. dubna 2023 

Květná neděle 
 

To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka:  
‚Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě,  
tichý a sedící na oslici, na oslátku, synu té pod jhem.‘ 

 
Mt 21,5–6 (z liturgie Květné neděle) 

 
Slovo duchovního správce 

Vážení a milí farníci, 
 
přiblížily se nám Velikonoce a vstupujeme do Svatého týdne. Pokud jsme využili 
všechny svatopostní výzvy a dali jsme si do pořádku svá srdce a vzájemné vztahy, 
máme velkou naději, že prožijeme Velikonoce s velkým duchovním užitkem a radostí. 
Copak v Africe, tam radost nebude mít konce, ale my si musíme přiznat, že jsme 
k radosti, zvláště v kostele, přece jen trochu rezervovaní.  

Každopádně vám můžu slíbit, že vám po skončení velikonoční vigilie popřejeme každému osobně 
požehnané svátky a pokud budete chtít, můžete si v sobotu večer a neděli ráno přinést košíček 
s potravinami k požehnání (igelitky nevypadají před oltářem moc dobře). Bůh takto také symbolicky 
vstoupí do vašich příbytků. Po skončení velikonoční vigilie jste na nějakou chvíli srdečně zváni  
do D-centra. V tradici naší rodiny se rádo vzpomíná na návrat z vigilie, kdy děda vytáhl z komína 
uzené maso ještě teplé, přinesl ho celý lavor a každý si mohl dát, kolik chtěl, nikdo se nemusel 
omezovat. Jsou přece svátky a velký důvod k radosti.  

Dále bychom rádi s ministranty obnovili koledování před kostelem na velikonoční pondělí. 
Udělat radost druhému, tedy tetičkám, babičkám, hospodyňkám a slečnám nějakým tím proutkem a 
dostat nějaké to vajíčko, to udělá radost oběma stranám.  

Celý oktáv budeme slavit Ježíšovo Zmrtvýchvstání a na jeho konci, tedy druhou neděli 
velikonoční, která je zároveň nedělí Božího milosrdenství, ještě svěříme naše nemocné do Boží 
milosrdné lásky a budeme prosit za jejich uzdravení v rámci společného udílení svátosti nemocných. 
Postavíme tak do středu našeho společenství ty, kterým by jejich bolest a případná nemoc mohly 
na radosti ubírat.  

Když nezapomeneme poděkovat všem, kteří připravili kostel, podíleli se na přípravě liturgie, 
zpěvech a hraní a mamince za sváteční oběd, naše radost nebude brát konce. Budeme si navzájem 
přát, aby nám velikonoční radost z Ježíšova Zmrtvýchvstání co nejdéle vydržela… 

Požehnané Velikonoce! 
                                                                      

P. Pavel Mistr 

 
 

dobroučské           

farnosti 
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Slovo šéfredaktora 
Milí čtenáři, 
 
nacházíme se na prahu velikonočního tridua a Velikonoc. Dnešní neděli jsme 
při průvodu s ratolestmi slyšeli, jak je Kristu provolávána Hosana při jeho 
vjezdu do Jeruzaléma, kam přichází spolu se svými učedníky oslavit svátek 
Paschy. Pašije poté vyprávěly o událostech, které na tuto událost navazovaly 
a vedly k závěru Ježíšova pozemského života.  

Během velikonočního tridua máme možnost podrobněji vidět a prožívat rozvolněnou, svým 
způsobem zpomalenou a rozfázovanou oběť mše svaté, a zároveň z něho získat podněty/vzor pro 
lepší prožívání našeho křesťanství. 

Zelenočtvrteční ustanovení Eucharistie a velkopáteční Kristovu smrt na kříži si připomínáme 
při proměňování chleba a vína. Po umytí nohou apoštolům zaznívá Kristova výzva: „Co jsem učinil 
já vám, čiňte i vy sobě navzájem!“ – tedy výzva ke službě bratřím a sestrám v našem okolí. Bdění 
v Getsemanech s trpícím Kristem a poté (později) u Božího hrobu nás učí vnímavosti a podílení se 
na bolestech/problémech našich bližních a také vůli k přijímání našich vlastních bolestí a zkoušek. 

Kristovo Velkopáteční martýrium – výsměch, bičování, korunování trním, křížová cesta a její 
bolestný závěr – nás upozorňuje na to, že nehledě na to, jak dobře žijeme evangelium, vždy 
nastanou v našem životě situace, které nebudeme chápat, situace, na které zůstaneme sami a kdy 
nám naše okolí vůbec nebude rozumět – místo pomoci nás naopak spíše zesměšní či odsoudí. 
A často právě v takových situacích se nám dostane nečekané pomoci – od dnešních Šimonů, 
Veronik nebo kajících se lotrů. 

Velikonoční vigilie (Bílá sobota) a slavnost Vzkříšení je odpovědí na všechny otazníky, které 
měli tehdejší Kristovi následovníci, ale i na ty naše. My (věřící) dnes nejspíš nemáme problém 
s přijetím skutečnosti, že Kristus tenkrát doopravdy vstal z mrtvých a že nyní žije u svého Otce 
v nebi v oslaveném těle. Ale rozumíme a věříme tomu, že po skončení našeho života, který 
obsahuje jak výšiny, tak údolí, úspěchy i pády, tak – bez ohledu na to, co z nich převažuje – nám 
Ježíšovo vítězství připravilo v nebi místo, které si ovšem musíme zasloužit svou vírou a skutky?  

V našich životech nastanou situace, kdy uslyšíme ze svého okolí Hosana (Květná neděle), 
okamžiky, kdy budeme v kruhu svých blízkých a přátel prožívat nezapomenutelné chvíle (Poslední 
večeře), ale přijdou i období opuštěnosti, nepochopení ze strany okolí nebo naše vlastní 
nepochopení (Getsemany), chvíle velké bolesti i ztráty (křížová cesta, agónie Kalvárie), naše smrt a 
po ní následující vzkříšení. K čemu naše vzkříšení povede – ke smrti nebo k dalšímu životu? Na to 
nám dá odpověď náš život. Vždyť i Kristus, který nikdy nezhřešil a pouze plnil Otcovu vůli, skončil 
svůj život na kříži jako zločinec.    

Sv. Jan Zlatoústý nám ve své katechezi o kříži vysvětluje hezkým příměrem mezi událostí 
o hříchu našich prarodičů Adama a Evy a Kristovou výkupnou obětí význam kříže v životě Ježíšově i 
našem. Další zamyšlení o spojitých nádobách vděčnosti a spokojenosti nám napoví, jak čelit 
dnešním všudypřítomným nabídkám a reklamám a jak skloubit své (často nepřiměřené a nereálné) 
nároky a představy s realitou evangelia. 
 Rád bych vám všem – za celou redakci Zpráviček – popřál požehnané prožití Velikonoc. Kéž 
nám čtyřicetidenní postní příprava dokáže otevřít oči i srdce pro vnímání skutečnosti, že Kristova 
smrt i jeho následné Zmrtvýchvstání je pozváním všem lidem všech dob k podílu na účasti 
na věčném životě v nebi.  
 

Pavel Dušek 
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Zamyšlení 
 

Čím ďábel kdysi zvítězil, tím ho pak přemohl Kristus 

 
Viděls to úžasné vítězství? To slavné dílo kříže? A mám ti povědět, co je ještě 
podivuhodnější? Všimni si tedy, jakým způsobem k tomu vítězství došlo, a 
užasneš ještě víc. Pomocí čeho totiž ďábel kdysi zvítězil, toho použil Kristus, aby 
ho přemohl; porazil ďábla jeho vlastními zbraněmi. A poslyš, jak se to stalo. 
Znamením naší porážky kdysi byla panna, dřevo a smrt. Tou pannou byla Eva, 

neboť ještě nepoznala muže, dřevem byl rajský strom, smrtí hřích Adamův. A teď zase Panna, 
dřevo a smrt. Symboly porážky se tu však stávají symbolem vítězství: místo Evy je tu Maria, místo 
stromu poznání dobra a zla strom kříže, místo smrti Adamovy smrt Kristova. 

Vida, čím ďábel zvítězil, tím byl také poražen. Z rajského stromu porazil ďábel Adama, 
z kříže přemohl Kristus ďábla. Jedno dřevo sráželo do propasti smrti, druhé naopak přivádí zpět 
k životu i ty, kteří tam sestoupili již předtím. To první ukrylo poraženého člověka, když se styděl 
za svou nahotu, druhé naopak obnaženého člověka před zraky všech vyvýšilo jako vítěze. První 
smrt přivedla všechny, kdo se narodili po ní, do záhuby, druhá naopak vzkřísila k životu i ty, kteří se 
narodili před ní. „Kdo vylíčí mocné Hospodinovy činy?“ (srov. Žl 106, 2) Smrt nás učinila 
nesmrtelnými, tak podivuhodné je dílo kříže. 

 
Bojoval sám Pán 

 
Chápeš toto vítězství? Chápeš už, jak k němu došlo? Nuže, nyní si také uvědom, jak se toto 
vítězství zrodilo bez jakékoli naší námahy a jakéhokoli našeho potu. Nepotřísnili jsme své zbraně 
žádnou krví, ani jsme se nemuseli postavit do žádného bitevního šiku, ani jsme neutržili žádnou 
ránu, dokonce jsme ani nebyli očitými svědky toho boje, a přece jsme dosáhli vítězství. Bojoval sám 
Pán, vítězství je naše. Jestliže je tedy toto vítězství i naším vítězstvím, napodobme vítězné vojáky a 
radostně dnes zazpívejme chvalozpěv na vítězství. Chvalme svého Pána a volejme: „Kde je, smrti, 
tvé vítězství? Kde je, peklo, tvůj osten?“ (srov. 1 Kor 15,55) 

Všechno toto slavné dílo naší spásy vzešlo z kříže. Kříž je znamení triumfu nad démony. Kříž 
je meč tasený proti hříchu, meč, kterým Kristus probodl Hada. Kříž je vůle nebeského Otce, sláva 
jednorozeného Syna, radost svatého Ducha. Kříž je ozdoba andělů, bezpečí církve, pýcha Pavlova, 
opevnění svatých. Kříž je světlo celého světa. 
 

sv. Jan Zlatoústý 

 

Spokojený může být jen ten, kdo dokáže být vděčný 

 
Člověk se mnohdy chová tak, jako by měl na všechno nárok. Nárokuje si cokoli, co vychvalují 
reklamní akce supermarketů. Okamžitě potřebuji všechno, co vidím. Koupím si cokoli, na co si právě 
vzpomenu. Hned musím uspokojit všechny své potřeby. Neumím si počkat. 

Neschopnost čekat mi bere schopnost něco si užít. Vděčnost předpokládá svobodu a 
dobrovolnost. V naší době se ale šíří nárokování. Nárokování vytěsňuje vděčnost. Nárokování však 
nemůže přinést člověku štěstí. Spokojený totiž dokáže být jen člověk vděčný. 
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Díky za moje tělo a nadání, rozluč se s iluzemi o sobě 

 
Vděčnost mi otvírá oči, abych dokázal vidět vlastní hodnotu. Není ale zrovna snadné být vděčný 
sám za sebe. Často v nás totiž vězí až příliš hluboko sklon k sebeodmítání. Rádi bychom měli jiné 
tělo, jiné nadání, jiné možnosti. Začneme-li ale pošilhávat po tom, co nemáme, nedokážeme 
samozřejmě děkovat za to, co nám bylo darováno.  

Vděčnost vyžaduje zároveň i schopnost rozloučit se s vlastními iluzemi o tom, jaký bych měl 
být. Teprve pak dokážu děkovat za svůj způsob myšlení, za to, co prožívám, za své tělo, které 
možná neodpovídá ideálu krásy, ale v němž moje duše ráda přebývá. Vděčnost mě vede k životu    
v souladu se sebou samým a k hluboké radosti z toho, že jsem právě takový, jaký jsem. 
 

Vděčnost proměňuje, temnoty se rozjasní 
 
Vděčnost proměňuje můj život. Jakmile totiž někdo začne děkovat, začne hledět na život novýma 
očima. Albert Schweitzer radí: „Cítíš-li se slabý, malátný a nešťastný, začni děkovat a hned se ti 
povede líp.“ 

Hledím-li totiž na svůj život s vděčností, temnoty se rozjasní a hořkost dostane jinou chuť. 
Vděčnost mě chrání před malomyslností a zahořklostí. Přibližuje mě k Bohu. 

O veselém svatém Filipu Nerim se traduje, že měl ve zvyku modlit se následující večerní 
modlitbu: „Pane, děkuji ti, že dnes věci neproběhly tak, jak jsem si přál já, ale tak, jak jsi to chtěl ty.“ 

Kdo se v takovém postoji dokáže podívat na uplynulý den, nehněvá se, ale všechno prožité   
v sobě proměňuje ve zdroj radosti a pokoje. 

Nepřestávejte Bohu děkovat. (Kol 2,7) 
 

Zpracováno podle knihy Anselma Grüna Štěstí vděčnosti 

 
 

Zápis ze schůze pastorační rady (PR) dne 16.3. 2023 

Přítomni: P. Pavel Mistr, Radka Blajdová, Eliška Kovrzková, 
Marie Malá, Jaroslava Maříková, Antonín Matyáš, Martin 
Rýznar, Marie Skalická, Jitka Šolcová, Marie Kovářová 

Omluveni: Jana Štěchová, Zdeňka Špinlerová 

 
1. Zhodnocení proběhlých akcí 
 

• Manželská valentýnská sobota – hodnocena pozitivně, jen byla více zaměřena spíše 
pro farnost, ale ne (z kapacitních důvodů) pro širokou veřejnost. 

• Alfa pro mládež + Alfa víkend – hodnocena kladně, jen časově náročné, víkend proběhl 
v klidu a byl velmi oceněn mládeží. 

• Liturgický kroužek – první setkání proběhlo, přestože byla malá účast, bylo hodnoceno 
pozitivně. PR žádá, aby další téma, které by bylo probíráno, bylo nejprve představeno 
ve Zprávičkách. 
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• Seminář o evangelizaci v H. Králové – přednáška P. Josefa Prokeše hodnocena velmi 
kladně, připodobňoval biblické texty k současné situaci a předal mnoho inspirativních 
podnětů a také připomněl, že je důležité se nebát nových forem evangelizace. Myšlenky 
ze semináře budou představeny v rámci agapé po Velikonocích. 

• Ohlášky – požadavek PR přehledně rozdělit aktuality na nadcházející týden a aktivity 
na pozdější období, při ohláškách číst detailně akce pouze na následující týden. 

 
2. Upřesnění aktivit z pastoračního plánu  
 

• Postní duchovní obnova s P. Jiřím Balášem z farnosti Brno-Žabovřesky na téma Příprava 
na liturgii Velikonoc proběhne v sobotu 1.4. Program: 9.00 a 10.00 impulsy k zamyšlení, 
11.00 tichá adorace v kostele, 12.00 mše sv., 14.00–16.00 příležitost ke svátosti smíření. 
Duchovní obnova není přednáška, ale prostor pro osobní setkání s Bohem.  

• Časy a příp. specifika bohoslužeb/aktivit během velikonočního tridua jsou obsaženy v pořadu 
bohoslužeb na konci čísla. 

• Změna času večerních bohoslužeb: od 12.4. 2023 budou večerní mše sv. začínat v 18.30 
hod. 

• Květnové bohoslužby (a májové pobožnosti): v pondělí a ve čtvrtek litanie navážou na ranní 
mši sv., ve středu, v pátek a v neděli budou litanie po mši sv. Případně bude domluven 
přesun čtvrteční ranní mše sv. na večer. 

• Skautská mše sv. – pondělí 24.4. (svátek sv. Jiří) v 17.00 u skautské klubovny 

• Popelka Nazaretská (hudební pásmo) – sobota 13.5. v 18.00 hod. v kostele v D. Dobrouči  
• Nedělní bohoslužby s hudeb. doprovodem Rytmiky: 23.4.,14.5., 28.5., 18.6., 25.6. 2023 

 
3. Noc kostelů (2.6. 2023 od 17.00 hod.) 

 
Během Noci kostelů v Dolní Dobrouči bychom rádi fotografickou výstavou připomněli stavební 
proměny kostela sv. Mikuláše, pokud se najde dostatek materiálu.  

Téma letošní Noci kostelů by bylo věnováno sv. Terezii z Lisieux, neboť si letos připomínáme 
150. výročí jejího narození a 100. výročí od blahořečení. Na několika místech by probíhala hra 
(převážně) pro děti, která by připomněla důležité okamžiky z jejího života. Děti se budou moci těšit i 
na sladkou odměnu...  

Otevřeno bude také D-centrum s kavárnou sv. Terezie a hudebním programem. 
Koordinátorkou přípravy Noci kostelů byla PR jmenována Radka Blajdová. Po Velikonocích bude 
vytvořen tým, který bude koordinátorce vypomáhat. Ke spolupráci byl pozván také obecní úřad. 

Noc kostelů proběhne také v kostele sv. Petra a Pavla v Hnátnici a ve spolupráci se ZŠ a 
podporou obecního úřadu ho připravuje Eliška Kovrzková. Těšit se můžete na výstavu obrázků dětí 
ze ZŠ či na koncert dětského sboru Viola ze Žamberka. 
 

4. Další body 

 
• Budou přizpůsobeny poličky v lavicích, aby z nich zpěvníky nepadaly. 
• Pro seniory bude připraven předvelikonoční program v D-centru. 
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• Kurz Alfa pro dospělé – PR se přiklání, aby další kurz Alfy (zaměřený na naše farníky a jejich 
přátele) začal až v lednu 2024 po Tříkrálové sbírce. Na podzim začne příprava kurzu a týmu.  

• Ondřej Štěch nastoupil tříletou formaci a připravuje se na jáhenskou službu v naší farnosti. 
Je důležité, aby farnost přijala také svůj úkol a doprovázela ho svojí modlitbou. 

• Na dubnovou PR si každý člen PR připraví (pokud se chce vyjádřit) to, co si myslí, že by 
ze závěrů místní synody bylo užitečné pro další život naší farnosti. Druhé kolo by bylo reakcí 
na sdělené, reflexe tedy proběhne synodálním způsobem. 

 
Příští PR proběhne 20.4.2023 v 18:00 v D-centru.  

Zapsala Radka Blajdová  

                   
   Oznámení 
                         

                    Farní výlet  
 
Rádi bychom vás pozvali na farní výlet do Vysokého Mýta, který se 
uskuteční v pondělí 8.5. 2023. Ve Vysokém Mýtě P. Pavel Mistr působil 
23 let a budeme mít tedy možnost prohlídky s určitým bonusem… 

 
Program výletu: 

 
• 7:45 – Odjezd autobusu z D. Dobrouče se zastávkami u zdravotního střediska, kostela, 

autodílny, na Šejvu.                                                                                                                        
• 9:00 – Mše sv. v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě a prohlídka kostela. Poté by 

následovala menší procházka historickým centrem ke kostelu Nejsvětější Trojice, 
Jungmanovy sady na náměstí Přemysla Otakara II, které je největším čtvercovým náměstím 
v České republice. Prostor by byl i na rychlé občerstvení v cukrárně. 

• 11.30 – Komentovaná prohlídka Muzea českého karosářství. První část expozice 
seznamuje, jakým způsobem postupoval karosář při výrobě automobilové karoserie a sami si 
budete moci zkusit navrhnout dobový vůz dle svých představ na interaktivních obrazovkách. 
Druhá část je věnována historii továrny Sodomka. 

• 13.00 – společný oběd v restauraci. 
• 13.45 – možnost navštívit Regionální muzeum s expozicí Vysoké Mýto světové, expozici 

o hasičské firmě V. Ig. Stratílek a výstavu o motorce Pionýr. 
• 15.00 – Pěší pouť od sochy sv. Josefa na poutní místo Knířov (2 km), ev. možnost jet 

autobusem a pomodlit se v kostele růženec. 
• 16.00 – Májová pobožnost v kostele Zvěstování Panně Marii na Knířově. 
• 16.15 – Posezení s občerstvením na farní zahradě (ev. na faře) na Knířově. 
• 19.00 – Předpokládaný příjezd do Dolní Dobrouče. 

 
Cena za osobu 490 Kč, ve které je zahrnuta doprava, vstup do muzea, oběd v restauraci a 
posezení s občerstvením.  Hlaste se prosím u Radky Blajdové (tel. 775 391 600). 
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Nabídka na prázdniny 

 
 

Prázdniny s malým oslíkem 

 
Milí rodiče a prarodiče, 
 
rádi bychom vás v letošním roce pozvali na pobyt pro rodiny s dětmi, případně pro prarodiče            
s vnoučaty. Prázdniny s malým oslíkem jsou určené zvláště pro rodiny s menšími dětmi, pro které je 
pobyt na táboře nad jejich síly… Začali jsme je pořádat v roce 2016 především pro rodiny z farnosti 
Vysoké Mýto. V letošním roce tento pobyt nově nabízíme pod záštitou Světélka z.s. a zveme 
k účasti také rodiny z Dolní Dobrouče a všechny, které tato nabídka osloví. Pobyt se ponese 
v křesťanském duchu, ale je otevřený i pro všechny, kteří se s námi chtějí kamarádit. 

Prázdninový pobyt se koná v rekreační oblasti u Nových Hradů poblíž Litomyšle v blízkosti 
chráněných pískovcových útvarů „Toulovcovy maštale“. Místo je obklopeno potůčky a lesem a je 
v letních měsících ideálním prostředím pro odpočinek a hry. Prázdninový pobyt začne v pátek 30.6. 
2023 odpoledne (příjezd možný od 14 hod.) a bude trvat do pátku 7. 7. 2023 do oběda (do 11 hod. 
musí být vyklizené pokoje, odjezd nejpozději ve 14 hod.).  

V letošním roce si připomínáme 150 let od narození sv. Terezie z Lisieux a 100 let od jejího 
blahořečení. Sv. Terezie byla prohlášena za učitelku církve a je také patronkou misií. Během 
našeho prázdninového pobytu se chceme nechat inspirovat její malou cestou, životem, pokorou a 
důvěrou v Boha. 

Den budeme zahajovat akční rozcvičkou a po snídani se povzbudíme příběhem ze života 
sv. Terezie. Dále bude nabídka společného programu (např. procházka, výlet, koupání, hry) nebo 
možnost individuálního trávení času. V programu bude také nabídka mše sv. v přírodním prostředí a 
společná modlitba. Večery můžeme trávit u táboráku nebo v krbové místnosti. Jídlo bude zajištěno 
třikrát denně. Ubytování bude v kamenné budově. Děti se můžou také těšit na oslíka Naďu, kterou si 
hned v úvodu půjdeme vyzvednout. 

Cena za osmidenní pobyt (ubytování + plná penze + teplá voda) je vzhledem k navýšení cen, 
ale na druhou stranu s podporou sponzorů 2 500 Kč/dítě 3–15 let, 3 200 Kč/dítě od 15 let, děti 
do 3 let zdarma. Částku zašlete, prosím, na účet Světélka z.s.: 115-2827010257/0100 u Komerční 
banky, nejdéle do 15.6.2023. Nezapomeňte se pokusit o získání příspěvků u svého zaměstnavatele 
nebo pojišťovny.  
 

 
Letní dětský tábor Zdobnice 2023 

 
Dále bychom vám pro vaše děti nabídli pobyt na letním dětském táboře „Zdobnice 2023“ v chráněné 
krajinné oblasti Orlické hory. Po 17 letech na jiných památných tábořištích se vracíme do malebné 
vesničky na úbočí hlavního hřebene příhraničních hor, tentokrát na chatu Vyhlídka a do jejího okolí. 
Tábor začne v sobotu 1. července a bude trvat do soboty 15. července. Je určen pro děti po 1. až 9. 
třídě základní školy. Většina dětí pochází z křesťanských rodin, ale vítáni jsou i jejich kamarádi. 



8 

 

Při letošní celotáborové hře se zaposloucháme do příběhu severoamerických indiánů na motivy 
románu Karla Maye. Indiáni z jednotlivých kmenů změří síly v sedmi půldenních etapách. Dále 
připravujeme tradiční postřehový závod, lov bobříků, hádankářskou soutěž, soutěž ve zpěvu a 
kresbě i výlety za krásami přírody. Třikrát týdně se vedoucí s dětmi budou účastnit mše svaté. 
Mladší děti budou nocovat v hlavní budově, starší děti ve stanech s podsadou. 

Cena pro jedno dítě činí 4 500 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování, stravování, sportovní 
vybavení, odměny pro hry a soutěže a teplá voda. V táboře bude přítomna kvalifikovaná 
zdravotnice. Odbory, některé pojišťovny, případně FKSP zaměstnavatele mohou na táborový pobyt 
dětí přispět. Potvrzení o účasti s náklady vám na požádání zašle hlavní vedoucí Petr Novák. 
Tradičně nabídneme slevu několika dětem z rodin s omezenými finančními možnostmi, především 
při účasti několika sourozenců zároveň. Pro přidělení slevy na dítě poskytnuté díky sponzorům, 
prosím, kontaktujte hlavního vedoucího na tel. 733 277 954 (večer po 18. hodině, o víkendu celý 
den). 

 

Pořad bohoslužeb v Dolní Dobrouči a okolí 

ve dnech 2.4. – 7.5. 2023 

 

NEDĚLE 

2. dubna 

 

Květná neděle  
 

8:30  Dolní Dobrouč 
 Průvod s ratolestmi a oslíkem od sochy  

 sv. Václava ke kostelu sv. Mikuláše 

9:00  Dolní Dobrouč  Za farnost (schola) 

  11:00  Hnátnice  

  15:00  Dolní Dobrouč  Křížova cesta rodin (sraz u koupaliště) 

PONDĚLÍ 

3. dubna 
 7:00  Dolní Dobrouč  Za Romana Horáka a duše v očistci 

ÚTERÝ 

4. dubna 
    

STŘEDA 

5. dubna 
 18:00  Dolní Dobrouč  Za Míšu Bednáře 

ČTVRTEK 

6. dubna 
Zelený čtvrtek 18:00  Dolní Dobrouč 

 Za kněze, kteří sloužili v této farnosti a  

 za prohloubení víry v eucharistii.   

 Proběhne obřad mytí nohou, po skončení   

 bohoslužby bdění v Getsemanské zahradě 

PÁTEK 

7. dubna 
Velký pátek 

 7:30 

 Dolní Dobrouč 

 Modlitba ranních chval a četby  

15:00  Křížová cesta u Horákovy kaple 

18:00 

 obřady Velkého pátku, po skončení  

 obřadů noční stráž u Božího hrobu  

 (až do 15:00 hod. v sobotu 8. 4.) 

SOBOTA 

8. dubna 
Bílá sobota 

 7:30 

 Dolní Dobrouč 

 Modlitba ranních chval a četby  

20:00 
 Velikonoční vigilie, Za upevnění víry   

 v Ježíšovo Zmrtvýchvstání a život věčný 

NEDĚLE 

9. dubna 

Boží hod 

velikonoční 

7:45  Ostrov 

9:00  Dolní Dobrouč  Za farnost (rytmická) 

11:00  Hnátnice   
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PONDĚLÍ 

10. dubna 
Velikonoční pondělí 

8:00  Dolní Dobrouč  Za rodiče Havránkovy 

9:00  Horní Dobrouč  

ÚTERÝ 

11. dubna 
sv. Stanislava    

STŘEDA 

12. dubna 
 18:30  Dolní Dobrouč 

 Za Jindřicha Ryšavého, manželku,  

 tři syny a dceru 

ČTVRTEK 

13. dubna 
  7:00  Dolní Dobrouč 

 Za Rudolfa Ryšavého, manželku,  

 dceru a tři syny 

PÁTEK 

14. dubna 
 

   17:30 
 Dolní Dobrouč 

 Adorace 

   18:30  Za Františka a Zdeňku Mistrovy 

SOBOTA 

15. dubna 
     7:30  Dolní Dobrouč  Za Františku a Stanislava Pecháčkovy 

NEDĚLE 

16. dubna 

2. neděle  

velikonoční 

7:45  Horní Dobrouč 

9:00  Dolní Dobrouč 
 Za nemocné,  

 (hromadné udílení svátosti nemocných) 

   11:00  Lanšperk  

PONDĚLÍ 

17. dubna 
 7:00  Dolní Dobrouč  

ÚTERÝ 

18. dubna 
    

STŘEDA 

19. dubna 
    18:30  Dolní Dobrouč 

 Za Jiřího Jakubce, manželku a duše  

 v očistci 

ČTVRTEK 

20. dubna 
  7:00  Dolní Dobrouč  

PÁTEK 

21. dubna 
 

   17:30 
 Dolní Dobrouč 

 adorace 

   18:30  Za Jaroslava a Růženu Blajdovy 

SOBOTA 

22. dubna 
 7:30  Dolní Dobrouč 

 Za paní Henriku Štanglerovou a živou 

 rodinu 

NEDĚLE 

23. dubna 

3. neděle  

velikonoční  
 

7:45  Ostrov 

9:00  Dolní Dobrouč 
 Za živou a zemřelou rodinu   

 Rýznarových (rytmická) 

  11:00  Hnátnice  

PONDĚLÍ 

24. dubna 

 

sv. Jiří 

 
17:00  Dolní Dobrouč  Za skauty (u skautské klubovny) 

ÚTERÝ 

25. dubna 
sv. Marka    

STŘEDA 

26. dubna 
 18:30  Dolní Dobrouč  Bohoslužba slova 

ČTVRTEK 

27. dubna 
    

PÁTEK 

28. dubna 
 

   18:30 
  
 Dolní Dobrouč 

  

 Za Vlastu Vostrčilovou a živou a  

 zemřelou rodinu 

   19:00  Nikodémova noc (do 20:00 hod.) 
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SOBOTA 

29. dubna 
sv. Kateřiny Sienské    

NEDĚLE 

30. dubna 

4. neděle 

velikonoční 

7:45  Horní Dobrouč  

9:00  Dolní Dobrouč 
 Za živé a zemřelé členy rodin   

 Jakubcových a Maříkových 

11:00  Lanšperk  

PONDĚLÍ 

1. května 
sv. Josefa, dělníka 18:30  Dolní Dobrouč 

 Za Jaroslava Sedláka + 1. májová  

 pobožnost 

ÚTERÝ 

2. května 
sv. Atanáše    

STŘEDA 

3. května 

sv. Filipa a Jakuba, 

apoštolů 
 18:30  Dolní Dobrouč  Za rodinu Opaskovu a Konfrštovu 

ČTVRTEK 

4. května 
  18:30  Dolní Dobrouč  Za hasiče 

PÁTEK 

5. května 
 

 17:30 
 Dolní Dobrouč 

 Moderovaná adorace 

 18:30  Ke cti Božského Srdce Páně 

SOBOTA 

6. května 
sv. Jana Sarkandra 

7:30 

 Dolní Dobrouč 

 Mariánské večeřadlo 

8:15  Ke cti Neposkvrněného Srdce P. Marie 

8:45  Zpovídá P. J. Roušar (do 10:00 hod.) 

11:00  Za rod Jakubcových 

NEDĚLE 

7. května 

5. neděle 

velikonoční 

7:45  Ostrov 

9:00  Dolní Dobrouč  Za farnost 

11:00  Hnátnice   

15:30  Mariánská hora  Zástup: P. Pavel Mistr 

 
Na zamyšlení: 

Svět nabízí, co chceme. 
Církev nabízí, co potřebujeme. 

Rozlišuj: potřeby a přání. 
 

Štěstí je schopnost radovat se i z maličkostí a nebýt malicherným. 
 

Kdo se modlí, nemůže být naštvaný ani uštvaný. 
 

Převzato z knihy J. Doubravy, Mozaika lásky. 

 

 
Vydává: Římskokatolická farnost Dolní Dobrouč, Dolní Dobrouč 1, 561 02, tel. 728 185 336 
č. ú.: 125743502/0300. 
Vychází každou první neděli v měsíci. Uzávěrka dalšího čísla 30. 4. 2023. Pouze pro potřebu farnosti! 
Kontaktní osoby: P. Mgr. Pavel Mistr, Mgr. Iva Špinlerová, Mgr. Pavel Dušek 
http://www.farnostdobrouc.cz, email: mistr.pavel@dihk.cz 


