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

pondělí

Slavnost
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Památka sv. Cecílie, panny a
mučednice

úterý
středa
čtvrtek

Památka sv. Ondřeje Dung Laca,
kněze a druhů, mučedníků
Sv. Kateřiny Alexandrijské

pátek
sobota

neděle

Sobotní památka Panny Marie

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

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

Za Marii a Emanuela Handlířovy a rodinu
Pokornou
Za zemřelou Marii a Štěpána Venhudovy a
zemřelou rodinu
Za svěřený lid

Milonice
07:00

Zádušní mše sv. za Danu Kolajovou

Dobročkovice
18:00

Za rodinu Tynklovu a Handlířovu

Nemotice
18:00
Milonice
19:00
Milonice
17:30
Nesovice
08:00
Uhřice
16:00
Milonice
08:00
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. Nově již nestačí prokázání se testem.

Milonice:
- v pátek mše sv. s dětmi
- jižní fasáda fary byla v listopadu opravena, náklady
125 tis. Kč, na jaře bude ještě opatřena nátěrem
Dobročkovice:
- příležitost ke sv. smíření je ve středu od 17:40-18h.
Nemotice:
- příležitost ke sv. smíření je ve čtvrtek od 17:40-18h.
- od počátku adventní doby budou pravidelné
čtvrteční mše sv. v Nemoticích v zimním období
v 17h.

Eucharistická adorace
Za Antonína Malinu, maminku a živou rodinu

Adventní duchovní obnova, euchar. adorace
Za Alžbětu Bílkovou, sourozence a rodiče
Za farníky
Za manžele Jiřího a Marii Janovské

- další příprava na biřmování bude v pátek 10.12.
- žehnání adventních věnců bude při nedělních
bohoslužbách
- Adventní duchovní obnova v Uhřicích v sále obecního
úřadu bude v sobotu 27.11. v 16h. Povede ji P.
Miroslav Slavíček a ponese název: MOJE OSOBNOST A
MÉ OSOBNÍ CESTY K BOHU. ANEB JAK PSYCHOLOGIE
RÁDA SLOUŽÍ SPIRITUALITĚ. Zakončena bude
společnou adorací. Mše sv. nebude.
Pro účast je třeba dodržet aktuální protipandemická
opatření

