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 28.11. 2020 do 5.12. 2021
neděle

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

pondělí
úterý

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

středa

Sv. Edmunda Kampiána, kněze a
mučedníka

čtvrtek
pátek

Památka sv. Františka
Xaverského, kněze

sobota

Sv. Jana Damašského

Milonice
08:00
Dobročkovice
09:30
Nemotice
11:00
Milonice
07:00
Milonice
15:00

Za Alžbětu Bílkovou, sourozence a rodiče

Dobročkovice

Za Boženu Janalíkovou, manžela a její
rodiče

06:30
Nemotice
17:00
Milonice
18:00
Milonice
07:00

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

Za manžele Jiřího a Marii Janovské

pohřeb

NÚD
Eucharistická adorace
Za živou a zemřelou rodinu Milarovu a
Aufovu

Milonice
07:00
Milonice
08:00

neděle

Za farníky

Dobročkovice
09:30
Nemotice
11:00

- Opatření vyhlášené MZČR v souvislosti s COVID, platné od

Od 22. listopadu 2021:
Ochrana dýchacích cest na bohoslužbách a dodržování
rozestupů 1,5 metru tam, kde je to prakticky možné a nedojde
k závažnému narušení konání bohoslužeb. Na bohoslužbách
není nutné prokazovat se testem/proděláním nemoci. Na
jiných akcích kulturního nebo podobného charakteru jsou
účastníci povinni potvrzení mít, byť by akce byla pořádána
církví. Ve vyhlášeném nouzovém stavu se pro nás zatím nic
nemění.

Milonice:
- v úterý pohřeb – Vladimír Kilián v 15h.
- příští neděli bude sbírka věnována na energie
- na fond Puls je již za osoby pro letošní rok vybráno.
- restaurování obrazů křížové cesty: někteří farníci
nabídli dát dar do obnovy křížové cesty. Přes zimu
bych nechal zrestaurovat první obrazy. Cena za jeden
by měla být do 20-ti tis. Kč. Chcete-li se zapojit,
můžete se do příští neděle přihlásit.
Dobročkovice:
- příležitost ke sv. smíření je ve středu po mši sv.
- ve středu ranní mše
Nemotice:
- příležitost ke sv. smíření je ve čtvrtek od 17:40-18h.

Za Marii Wolfovou a živou a zemřelou rodinu
Kupkovu a Wolfovu
Za Jaroslava Přibilíka, bratra, rodiče a živou
a zemřelou rodinu
Za svěřený lid

- příští neděli sbírka určena na varhany
- od počátku adventní doby budou pravidelné
čtvrteční mše sv. v Nemoticích v zimním období
v 17h.
- v pátek návštěvy nemocných Uhř, Nes, Snov a Dobr.
- ADVENTNÍ VĚNEC –dospělí s dětmi se mohou zapsat
na adventní zapalování svící na adventním věnci
v kostele přede mší sv. Službu je potřeba vykonávat
alespoň 15 min. před začátkem bohoslužby.
- list přesedy ČBK arcibiskupa J. Graubnera – výzva
k očkování proti Covid19

