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 18.10. do 25.10. 2020

Za živou a zemřelou rodinu Nebojsovu a
Hrubých

08:00
Milonice

neděle

29. neděle v mezidobí

09:30
Dobročkovice

11:00

Za svěřený lid
Na poděkování za uzdravení

Nemotice

07:00

pondělí

Milonice

úterý
středa

Bl. Karel Rakouský

18:00
Dobročkovice

Za Bedřicha Pištěláka, rodiče, sestru a živou
a zemřelou rodinu

16:00
čtvrtek

Sv. Jan Pavel II.

Snovídky

17:00

Eucharistická adorace

Milonice

pátek
sobota

Sv. Jan Kapistránský

17:30

Sobotní památka Panny Marie

08:00

Za spásu duší

Milonice
Nesovice

08:00
neděle

30. neděle v mezidobí/
Slavnost VÝROČÍ
POSVĚCENÍ KOSTELA

Milonice

09:30
Dobročkovice

11:00
Nemotice

Milonice:
Dobročkovice:
Nemotice:
- účast na bohoslužbách je od středy 14.10. jen do
6 osob, pro účast na mši příští neděli je nutno se
zavčas přihlásit i pro ty, kteří mají zadaný na danou
mši úmysl
- nedělní mše sv. budou z Milonic přenášeny přes
internet, odkaz viz. farní stránky
- každoroční sbírka na misie bude z rozhodnutí
biskupa přeložena na jiný termín
- termín ohlášené brigády na příští sobotu se
prozatím ruší, nový bude oznámen

Za Vlastu Machálkovou, manžela, syna
Jakuba a dvoje rodiče
Za rodiče Emanuela a Marii Handlířovy a
duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu za dar života,
s prosbou o Boží ochranu a ochranu Panny
Marie
Za svěřený lid

- mše sv. s dětmi v týdnu nebude, téma ale bude
dostupné na videu v odkazu internetových stránek
farnosti Milonice
- Mimořádné opatření vyhlášené MZČR v souvislosti
s COVID, platné od 14.10./ vyhláška biskupa
- od 14.10. bohoslužby s účastí do 6 lidí, dodržovat
rozestupy
- na bohoslužbách se nezpívá
- biskup uděluje možnost dispenzu od nedělní bohoslužby
- odpovědné chování u těch, kteří mají respirační onemocnění,
zvýšenou teplotu
- dodržování hygienických předpisů - 3R: používání roušek,
dezinfekce rukou, bezpečné rozestupy
- účastníci bohoslužeb mají mít své místo k sezení
- opět vynecháváme podávání rukou při pozdravu pokoje

