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 25.7. 2020 do 1.8. 2021

neděle

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Milonice
08:00
Dobročkovice
10:30
Nemotice
11:00

Za zemřelé Antonii, Františka a Boženu
Gambovy
Za svěřený lid
Za rodinu Stehlíkovu, Marholdovu a Máčelovu
a duše v očistci

pondělí

Památka sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie

Milonice
07:00

úterý

Památka sv. Gorazda a druhů

-

-

Dobročkovice
07:00
Nemotice
18:00
Milonice
19:00

-

středa
čtvrtek

Památka sv. Marty

pátek
sobota

neděle

Památka sv. Ignáce z Loyoly

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Hostýn
Eucharistická adorace

Milonice
17:30

Adorační den a den vzájemných modliteb
s kněžským seminářem farnosti Milonice
Za rodiče Klimešovy a živou a zemřelou
rodinu

-

Pouť na sv. Hostýn

Milonice
08:00
Dobročkovice
10:30
Nemotice
11:00

Ke cti Boha Otce

- Opatření vyhlášené MZČR v souvislosti s COVID, platné od
26.4. 2021
- Pro účast na bohoslužbách je nutné dodržet 3 pravidla:
ochrana dýchacích cest, rozestupy 2m – vyjma členů jedné
domácnosti, dezinfenkce rukou.

Milonice:
- v pátek připadá na naši farnost adorační den,
závěrečné požehnání bude v 17h, zájemci o
adorační službu se mohou zapisovat na arch
postupně od večera
Dobročkovice:
- příležitost ke sv. smíření ve středu po mši sv.
Nemotice:
- příležitost ke sv. smíření ve čt od 17:40
- v sobotu se vydám na pouť na sv. Hostýn,
případné zájemce mohu vzít s sebou nebo se mohou
přidat vlastní dopravou
- příští neděli odpoledne budete mít možnost
přijetí sv. smíření: Brank od 14h, Mil od 15h, Bohd
od 16h, k dispozici budou tři zpovědníci

Za svěřený lid

Za zemřelého Miroslava Paula a duše v
očistci
- letošní Zahradní slavnost je plánována na 21.22.8.
- pouti do kostela sv. Josefa v Senetářově se
zúčastnilo 23 farníků; 8 z far. Milonice, 11 z far.
Dobr. a 4 z far. Nem.

