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 8.11. do 15.11. 2020
neděle

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Milonice
Dobročkovice
Milonice
10:00
Nemotice

pondělí

Svátek posvěcení lateránské
baziliky

Milonice

Památka sv. Lva Velikého,
papeže a učitele církve

Nemotice

úterý
středa
čtvrtek
pátek

Památka sv. Martina,
biskupa
Památka sv. Josafata, biskupa a
mučedníka / Výročí posvěcení

kostela - Milonice
Památka sv. Anežky České,
panny

sobota

neděle

Za zemřelé rodiče Ivanovy, prarodiče z obou
stran a duše v očistci
Za svěřený lid
Kostel otevřen, příležitost sv. smíření 18:30 – 19h
Za zemřelou rodinu Tynklovu a dar víry v
rodinách
Kostel otevřen, příležitost sv. smíření 17:15 – 18h

Dobročkovice

Milonice
Za rodiče Pištělákovy
Kostel otevřen, příležitost sv. smíření 17h – 18h

Milonice

Pohřební mše sv.
Kostel otevřen od 8:30-9:30
Kostel otevřen od 9-9:30
Internetový přenos mše sv.
Za živou a zemřelou rodinu Rusovu a Hanákovu a
duše v očistci
Kostel otevřen od 11-11:30
Úmysl: Za Františka Pokorného, manželku, dceru
a celou rodinu
Úmysl: Za svěřený lid – odsloužena v úterý

Nemotice
Milonice
Dobročkovice

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Kostel otevřen od 8:30-9:30
Kostel otevřen od 9-9:30
Internetový přenos mše sv.
Za Františku a Marii Budíkovy a duše v očistci
Kostel otevřen od 11-11:30

Milonice
10:00
Nemotice

- Mimořádné opatření vyhlášené MZČR v souvislosti
s COVID, platné od 22.10./ vyhláška biskupa
- od 22.10. bohoslužby s účastí lidu jsou zrušeny
- biskup uděluje dispenz od nedělní bohoslužby

Milonice:
- v neděli 8.11. v 15h navštívím hřbitov v Milonicích
k modlitbě a žehnání hrobů
Dobročkovice:
Nemotice:
- porada s FR v 19h
- v sobotu pohřeb Vojtěcha Šmaka
- Informace k získávání odpustků pro zemřelé
Získání plnomocných odpustků, spojený s návštěvou
hřbitova (od 1. do 8.11.), se rozšiřuje na celý měsíc
listopad, odpustky, získatelné v kostele při mši svaté ze
slavnosti Všech svatých a Vzpomínky na věrné zemřelé
(1.-2.11.), je možné pro duše v očistci obdržet také účastí
na mši svaté jakýkoli jiný den v měsíci listopadu, a to za
splnění obvyklých podmínek:








návštěva hřbitova,
modlitba za zesnulé,
modlitba na úmysl Svatého Otce,
vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření.
Kromě toho Lidé staří, nemocní a všichni, kdo z vážného
důvodu nemohou vycházet z domu, např. na základě
zákazů, budou plnomocného odpustku moci dosáhnout za
podmínky, že se v duchu připojí k těm, kteří výše
zmíněné zbožné návštěvy vykonají, zřeknou se
jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude
možné, tři obvyklé podmínky (svátostné vyznání hříchů,
přijetí eucharistie a modlitba na úmysl nejvyššího
pontifika) —, když se před jakýmkoliv zobrazením
našeho Pána Ježíše Krista nebo blahoslavené Panny Marie
zbožně pomodlí modlitby za zemřelé např. růženec,
korunku Božího milosrdenství a další modlitby za
zemřelé.

