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 26.9. 2020 do 3.10. 2021
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
neděle

Nemotice – Slavnost sv.
Václava

Nemotice
09:00
Nemotice
10:00

příležitost ke sv. smíření
Za požehnání pro farnost

pondělí

Památka sv. Vincence z Puala,
kněze

-

-

úterý

Slavnost SV.VÁCLAVA,
MUČEDNÍKA, hlavního

Milonice
08:00

Za Václava a Emílii Budíkovy a vnuka
Stanislava

středa

patrona českého národa –
doporučený svátek
Svátek sv. Michaela, Gabriela a
Rafaela, archandělů

čtvrtek

Památka sv. Jeronýma, kněze a
učitele církve

pátek

Památka sv. Terezie od Dítěte
Ježíše, panny a učitelky církve

sobota

Památka sv. andělů strážných

neděle

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Dobročkovice
09:30
Dobročkovice
18:00
Nemotice
18:00
Milonice
19:00
Milonice
07:00
Milonice
07:00
Milonice
08:00
Dobročkovice
09:30
Nemotice
11:00

- 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 neděli 3.10. poděkujeme za dary z letošní úrody
Dobročkovice:
- sv. smíření ve středu od 17:40-18h
Nemotice:
- sv. smíření ve čtvrtek od 17:40-18h
- v neděli 3.10. poděkujeme za dary z letošní úrody
- ve středu začne výuka náboženství na ZŠ
v Nesovicích: 1.-2. tř v 11:50, 3.-5.tř ve 12:45
- v pátek budou návštěvy nemocných v Uhřicích,
Nesovicích, ve Snovídkách a v Dobročkovicích
- koncert duchovní hudby v kostele v Nemoticích
bude v neděli 10.října v 16h. Vystoupí chrámový
sbor při kostele sv. Václava a hosté. Dobrovolné
vstupné je určeno na opravu varhan.

Za zemřelou babičku a za živou maminku
Eucharistická adorace

Na poděkování za úrodu
Na poděkování za dar manželství s prosbou o
požehnání pro rodiny naší farnosti
Za farníky

- cyklopouti na Lutršték se zúčastnilo 6 farníků (1
z f.Milonice a 5 z f. Nemotice)
- výtěžek z jarmarku určený na adopci nad dálku
činil 26. tis. Kč.

