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 6.12. do 13.12. 2020

neděle

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

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

Za dar zdraví a požehnání Pána Boha

Za svěřený lid
Za zemřelou Marii a Miloslava Tesařovy a
prarodiče z obou stran
Na poděkování Pánu Bohu za život s prosbou
za rodinu a sourozence

pondělí

Památka sv. Ambrože, biskupa a
učitele církve

Milonice
07:00

úterý

Slavnost PANNY MARIE,
POČATÉ BEZ POSKVRNY
PRVOTNÍHO HŘÍCHU –
doporučený svátek

Milonice
17:30

Na poděkování Panně Marii

Dobročkovice
18:00

Za Petra Boudu, manželky a děti

Nemotice
06:00
Milonice
17:00
Milonice
17:30
Uhřice
08:00
Milonice
08:00

Za Lidušku na prosbu sv. Judy Tadeáše a
Svaté rodiny

středa
čtvrtek

Panny Marie Loretánské

pátek
sobota

neděle

Panny Marie Guadalupské

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

Eucharistická adorace

Dobročkovice
09:30

Za Antonína Majtnara, živou a zemřelou
rodinu
Za Jaroslava Přibilíka, rodiče a bratra
s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro
celou rodinu

Nemotice
Za svěřený lid
11:00
- Mimořádné opatření vyhlášené MZČR v souvislosti
Nemotice:
s COVID, platné od 3.12./ vyhláška biskupa
- kostel v Nemoticích má 110 míst k sezení, na mši

- Od 3.12. účast na bohoslužbách
z kapacity míst k sezení

až 30%

- ostatní dispenz biskupa od účasti na nedělní bohoslužbě
- ZMĚNA ÚDAJŮ V OHLÁŠKÁCH VYHRAZENA DLE AKTUÁLNÍHO ZNĚNÍ
OPATŘENÍ VYHLÁŠENÉHO VLÁDOU ČR/BISKUPEM

Milonice:
- příležitost ke sv. smíření pá 17-17:30h, ne od 7:40
- mše sv. s dětmi bude v pátek v Milonicích
- kostel v Milonicích má 160 míst k sezení, na mši
může být až 48 osob
Dobročkovice:
- Mše sv. s dětmi bude ve středu v Dobročkovicích
- příležitost ke sv. smíření st od 17:30
- kostel v Dobročkovicích má 110 míst k sezení, na
mši může být až 33 osob

může být až 33 osob
- dnes v ne 6.12. v 17h další společná četba Písma
sv. on-line, odkaz ke konferenci naleznete na
farních stránkách v sekci Mše sv. On-line. Čteme
proroka Jeremiáše
- nyní je možnost zapisovat si intence na první
pololetí 2021

