ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE
web: milonice.rkf.cz
email: milonice@dieceze.cz
P. Martin Kohoutek: 605 352 976
kohoutek.martin@seznam.cz

Pořad bohoslužeb

v týdnu od 18.4. 2020 do 25.4. 2021
Milonice
08:00

neděle

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

pondělí
úterý
středa

Sv. Anselma, biskupa

čtvrtek

pátek

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a
mučedníka, hlavního patrona
pražské arcidiecéze

sobota

Sv. Jiří, mučedníka

neděle

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Dobročkovice
09:30
Nemotice
11:00
Milonice
07:00
-

Za Jaroslava Nebojsu, rodiče, živou rodinu a
dva syny
Za Marii Doupovcovou, rodiče, sourozence a
živou a zemřelou rodinu
Za farníky
Na poděkování za dar života s prosbou o víru
-

Dobročkovice
18:00
Nemotice
18:00
Milonice
19:00

Za syna a rodiče z obou stran

Milonice
17:30

Za Jaroslava Galgoczy

Eucharistická adorace

Nesovice
08:00
Milonice
08:00
Dobročkovice
09:30
Nemotice
11:00

- Mimořádné opatření vyhlášené MZČR v souvislosti s COVID, platné
od 1.3./ vyhláška biskupa
- Účast na bohoslužbách do 10% z míst k sezení, odstupy v řadě 2
metry
- na nedělní a slavnostní bohoslužby je třeba se přihlásit zápisem na
arch nebo můžete kontaktovat osobně: Mil – kněz, Dobr. p.
Koudelková, v Nem. M. Korbička

Milonice:
- v kostele v Milonicích může být na mši až 16 osob

- farnost má záměr v letošním roce dát
zrestaurovat hlavní oltářní obraz sv. Petra a Pavla,
celkové náklady 150 tis. Kč, část z dotace od obcí,
na 2. část budou vyhlášeny sbírky, můžete také
přispět svými dary
- v úterý příprava dětí k 1. sv. přijímání v 17h
- v pátek mše sv. s dětmi
- prosím o podporu farnosti vzhledem k výpadku sbírek, můžete
zaslat na č.ú. 86-4101670247/0100

Dobročkovice:
- kostel v Dobročkovicích má 110 míst k sezení, na mši může být až 11
osob

- ve středu mše sv. s dětmi
- ve středu příležitost ke sv. smíření od 17:40
Nemotice:

- kostel v Nemoticích má 110 míst k sezení, na mši může být až 11 osob

Za živou a zemřelou rodinu Milarovu a
Aufovu
Za Ferdinanda a Marii Koudelkovy, syna,
živou a zemřelou rodinu
Za svěřený lid

- ve čtvrtek příležitost ke sv. smíření od 17:40
- výuka náboženství ve středu On-line pro 3.-5. tř.
v 15h, 1.-2. tř. již ve škole

