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 24.1. 2020 do 31.1. 2021

pondělí

Svátek obrácení svatého Pavla,
apoštola

Milonice
08:00
Dobročkovice
09:30
Nemotice
11:00
Milonice (fara)
07:00

úterý

Památka sv. Timoteje a Tita,
biskupů

Milonice
17:30

neděle

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(neděle Božího slova)

Za Františka Pištěláka, rodiče a tři sestry
Za Oldřicha Hrubého, rodiče, sourozence,
živou a zemřelou rodinu
Za svěřený lid
Za požehnání a Boží ochranu pro dceru a
snachu

Dobročkovice
18:00

středa

Nemotice
18:00
čtvrtek
Milonice
Eucharistická adorace
19:00
Milonice (fara)
pátek
17:30
Milonice
Za p. Marii Havlíčkovou
Sobotní památka Panny Marie
sobota
07:00
Milonice
Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu
08:00
Dobročkovice
neděle
Za svěřený lid
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:30
Nemotice
Za víru pro maminku
11:00
- Mimořádné opatření vyhlášené MZČR v souvislosti
Dobročkovice:
s COVID, platné od 27.12./ vyhláška biskupa
- kostel v Dobročkovicích má 110 míst k sezení, na mši
může být až 11 osob
- Od 27.12. účast na bohoslužbách do 10% z

Památka sv. Tomáše
Akvinského, kněze a učitele
církve

míst k sezení, odstupy v řadě 2 metry
- ostatní dispenz biskupa od účasti na nedělní bohoslužbě
- ZMĚNA ÚDAJŮ V OHLÁŠKÁCH VYHRAZENA DLE AKTUÁLNÍHO ZNĚNÍ
OPATŘENÍ VYHLÁŠENÉHO VLÁDOU ČR/BISKUPEM

Milonice:
- kostel v Milonicích má 160 míst k sezení, na mši může
být až 16 osob

- v úterý po mši sv. porada v kostele o řešení
presbytáře v souvislosti s chystanou obnovou
vnitřních omítek
- ve středu v 15h výuka náboženství pro 3.-5. tř.
ON-LINE, odkaz na stránkách farnosti Mil, v záložce
mše sv. on-line
- v pátek mše sv. s dětmi v Milonicích
- prosím o podporu farnosti vzhledem k výpadku
sbírek, můžete zaslat na č.ú. 86-4101670247/0100,
na základě jednání s farní radou prosím o
spolupráci sdělení této potřeby těm, kteří zcela
využívají dispenzu od účasti na bohoslužbách

- ve středu mše sv. s dětmi
Nemotice:

- kostel v Nemoticích má 110 míst k sezení, na mši může
být až 11 osob
- na nedělní a slavnostní bohoslužby je třeba se přihlásit.

- dnes – v neděli v 17h On-line pokračujeme v četbě
Písma

