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 13.12. do 20.12. 2020
Milonice
08:00

neděle

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

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
11:00
Milonice
07:00

Za svěřený lid

úterý

-

-

středa

Dobročkovice
06:45

Za P. Bedřicha Krumpa

pondělí

Památka sv. Jana od Kříže,
kněze a učitele církve

čtvrtek

17. prosince

pátek

18. prosince

sobota

19. prosince

neděle

Mouchnice
16:00
Milonice
17:00
Milonice
07:00
Nesovice
08:20
Milonice
08:00

Eucharistická adorace

Za živou a zemřelou rodinu Hrubých a
Nebojsovu

Dobročkovice
Za svěřený lid
09:30
Nemotice
Za dar víry pro syna
11:00
- Mimořádné opatření vyhlášené MZČR v souvislosti
- dnes v ne 13.12. v 17h další společná četba Písma
s COVID, platné od 3.12./ vyhláška biskupa
sv. on-line, odkaz ke konferenci naleznete na

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

- Od 3.12. účast na bohoslužbách až 30%
z kapacity míst k sezení, odstupy 2 metry

farních stránkách v sekci Mše sv. On-line. Čteme
proroka Jeremiáše

- 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 17-18h, 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 ve st po mši sv.
- kostel v Dobročkovicích má 110 míst k sezení, na
mši může být až 33 osob
Nemotice:
- příležitost ke sv. smíření
- návštěvy nemocných budou v pátek ve Snovídkách
- kostel v Nemoticích má 110 míst k sezení, na mši
může být až 33 osob

- Omezení provozu stálé zpovědní služby v Brně
Vzhledem k platným hygienickým nařízením funguje
stálá zpovědní služba v Brně v kostele Nalezení sv.
Kříže (u kapucínů) pouze v omezeném režimu a
nebude před vánočními svátky posílena, jak tomu
bylo v předchozích letech, protože není možné
připustit větší koncentraci osob v kostele.
Prosím tedy zájemce o přijetí svátosti smíření, aby
se domluvili přímo s duchovním správcem ve
vlastní farnosti. Zpovědní služba by měla zůstat
vyhrazena pouze pro ty, kteří z vážných důvodů
jinou možnost nemají. Děkuji za pochopení.
- Letos nebude obvyklé zpovědní odpoledne před
svátky, svátost smíření můžete využít z nabídky
během týdne.

