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 22.8. 2020 do 29.8. 2021
neděle

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Nesovice
08:00

pondělí
úterý

Svátek sv. Bartoloměje,
apoštola

středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

Za Antonína Majtnara, živou a zemřelou
rodinu
Za Jakuba Machálka, rodiče a živou a
zemřelou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za dar života
s prosbou o ochranu Panny Marie

Milonice
14:00

Památka sv. Moniky
Památka sv. Augustina, biskupa
a učitele církve

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Milonice
07:00
Dobročkovice
07:00
Milonice
18:00
Milonice
15:30
Nemotice
18:00

Za Stanislava Chvátala a syna Stanislava
Pohřeb
Za obrácení syna a za živou a zemřelou
rodinu

Nemotice
18:00

Na poděkování

Dobročkovice
08:00

Za Štěpána Pištěláka, manželku dvoje rodiče
a sourozence

Uhřice
10:00

Za živé a zemřelé občany Uhřic

- Opatření vyhlášené MZČR v souvislosti s COVID, platné od
26.4. 2021
- Pro účast na bohoslužbách je nutné dodržet 3 pravidla:
ochrana dýchacích cest, rozestupy 1,5m – vyjma členů jedné
domácnosti, dezinfenkce rukou.

Milonice:
- v pátek se rozloučíme s paní Janou Kalábovou
z Nesovic
- příští neděli mše sv. u kaple v Uhřicích – hodová
mše
- příští týden bude postaveno lešení na restaurování
hlavního oltářního obrazu – prosím o pomoc
s přípravou místa – zabezpečení soch a svatostánku
Dobročkovice:
- ve st příležitost ke sv. smíření po mši sv.
- v neděli mše sv. v 8h!
- v neděli požehnání žákům a studentům (můžete si
přinést aktovky)
Nemotice:
- v týdnu mše sv. v pátek namísto čtvrtku
- příležitost ke sv. smíření v pá od 17:40
- příští neděli společná mše sv. v Milonicích
- Příští sobotu 28.8. mše sv. s nedělní platností
v 18h
- příští čtvrtek přijdou poutníci, až kolem 18h!
Bude nejprve mše sv. v 18h, poté rozvoz na
ubytování

- poděkování za přípravu Zahradní slavnosti – za
přípravu prostoru, občerstvení, techniky i pyro
techniky, her, divadla, fotografií, zpěvu a hudby,
výzdoby. Také za vaše příspěvky – tržba určena pro
farnost Lužice.
- zítra úklid po ZS v 17h

