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 26.12. 2021 do 2.1. 2022

neděle

Svátek Svaté rodiny
Ježíše, Marie a Josefa

pondělí

Svátek sv. Jana, apoštola a
evangelisty

úterý

Svátek svatých Mláďátek,
mučedníků

středa

Pátý den v oktávu Narození
Páně

čtvrtek

Šestý den v oktávu Narození
Páně

pátek

sobota

Sedmý den v oktávu Narození
Páně

Slavnost
MATKY BOŽÍ,
PANNY MARIE
– zasvěcený svátek

neděle

2.neděle po Narození
Páně

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

Za živou a zemřelou rodinu Jeřábkovu

-

-

Dobročkovice
08:00
Nemotice
08:00
Milonice
17:00
Nemotice
15:30
Dobročkovice
16:30
Milonice
17:30
Milonice
08:00
Dobročkovice
09:30
Nemotice
11:00
Milonice
08:00
Dobročkovice
09:30
Nemotice
11:00

- Opatření vyhlášené MZČR v souvislosti s COVID, platné od

Od 22. listopadu 2021:
Dodržení opatření pro shromažďování se. 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.

Milonice:
- v pondělí na sv. Jana – žehnání vína
Dobročkovice:
- adorační den 31.12. od 8:00 – 16:30, zapisujte se
na adorační službu
Nemotice:
- v Nemoticích budou tříkráloví koledníci žehnat
domy a dělat sbírku na Charitu v so 8.1.
- poděkování organizátorům, účinkujícím za
odpolední program na Božího hod

Za Štěpána Venhudu, Štěpána Pištěláka, za
Štěpána Popelky a Františka Hrubého
Za svěřený lid

Eucharistická adorace
Svátostné požehnání
Svátostné požehnání
Na poděkování za celý rok
Za živou a zemřelou rodinu Hrubých a
Kiliánovu

Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu
Za Ivana Pištěláka, živou a zemřelou rodinu
Za farníky

- od října začala příprava z řad žáků, studentů na
biřmování, poslední možnost zapojit se do
přípravné skupiny je do konce ledna, pak jen ze
zvláštních nebo závažných důvodů
- zároveň dávám možnost dospělým, ženatým,
vdaným, seniorům, kteří doposud nepřijali svátost
biřmování, přihlásit se k individuální přípravě,
přihlášení do konce ledna 2022

