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 6.6. 2020 do 13.6. 2021
10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ/
neděle

Slavnost
TĚLA A KRVE PÁNĚ
(Dobr a Nem)

úterý
Sv. Efréma, jáhna a učitele
církve

sobota

10:00

Mouchnice
18:00
Milonice
19:00

čtvrtek

pátek

Nemotice

Milonice
07:00
Dobročkovice
18:00

pondělí

středa

Milonice
08:00

Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE
JEŽÍŠOVA
Památka Neposkvrněného Srdce
Panny Marie

Za Antonína Koudelku a na poděkování za
dar zdraví
Za + manžela Oldřicha, za + rodiče
Řezňákovy a Skálovy, za + sourozence a
prarodiče Pomajbíkovy a Řezňákovy, za
nemocnou maminku, její uzdravení, za dar
zdraví a Boží ochranu a pomoc
Na poděkování za dar života s prosbou o Boží
ochranu a Boží pomoc

-

Eucharistická adorace

Milonice
17:30

Za Marii a Františka Budíkovy a duše v očistci

Uhřice
08:00

Za Jindřicha Nebojsu a živou a zemřelou
rodinu
Za živou a zemřelou rodinu Hrubých a
Nebojsovu

Milonice
08:00
neděle
Dobročkovice
11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:30
Nemotice
11:00
- Opatření vyhlášené MZČR v souvislosti s COVID, platné od
- v ne 13.6. budou po pětiletém období volby do
26.4. 2021
Ekonomické farní rady, budou rozdány lístky, uvedete tři
- Pro účast na bohoslužbách je nutné dodržet 3 pravidla:
osoby, tři osoby pak podle počtu hlasů budou vybrány
ochrana dýchacích cest, rozestupy 2m – vyjma členů jedné
z voleb, dvě budou jmenovány farářem.
domácnosti, dezinfenkce rukou.
- do ERF zvažujte ty, kteří se zajímají o řešení
- žádná další omezení nebyla stanovena, na bohoslužby se
záležitostí farnosti, bývají pravidelně přítomni v jejím
proto již nemusíte hlásit
společenství, vhodné jsou schopnosti a znalosti v oblasti
Milonice:
ekonomiky, práva, hospodaření, technické dovednosti
- příští neděli bude sbírka na PULS, odvádíme za každou
dospělou osobu (73 osob ze sčítání) 480,- Kč
ČBK k návštěvě bohoslužeb:
- příští pátek mše sv. s dětmi
- dovolujeme vás povzbudit, abyste se postupně vraceli
Dobročkovice:
do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných
- mše sv. s dětmi příští týden nebude ve středu, ale
hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti.
v úterý!
Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích
- v ne 13.6. budou po pětiletém období volby do ERF
nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do
- v út Euchar. ador. od 17:30
kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní
- příští neděli bude sbírka na PULS
opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním
Nemotice:
z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast
- příští neděli bude sbírka na PULS
na bohoslužbě.
- v ne 13.6. budou po pětiletém období volby do ERF
- příští týden nebude výuka náboženství, zakončení
náboženství v tomto školním roce bude ve st 16.6.

