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 23.1. 2021 do 30.1. 2022
neděle

3. neděle v mezidobí

středa

Památka sv. Františka
Saleského, biskupa a učitele
církve
Svátek Obrácení svatého Pavla,
apoštola
Památka sv. Timoteje a Tita,
biskupů

čtvrtek

Sv. Anděly Mericiové, panny

pátek

Památka sv. Tomáše
Akvinského, kněze a učitele
církve

pondělí
úterý

sobota

neděle

Sobotní památka Panny Marie

4. neděle v mezidobí

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

Za Františka Pištěláka, rodiče a tři sestry
Za Karlu Reškovou, manžela a duše v očistci
Za svěřený lid

Milonice - fara
07:00

-

Dobročkovice
17:00
Nemotice
17:00
Milonice
18:00

Za Václava a Emílii Budíkovy a vnuka
Stanislava

Milonice
17:30
Milonice
07:00
Milonice
08:00
Dobročkovice
09:30
Nemotice
11:00

- Opatření vyhlášené MZČR v souvislosti s COVID:
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 pátek mše sv. s dětmi
Dobročkovice:
- příležitost ke sv. smíření ve st od 16:40
Nemotice:
- příležitost ke sv. smíření ve čt od 16:40
- v úterý se sejde ERF s varhanářem Stehlíkem
k představení nabídky na opravu varhan v kostele
v 18h.
- adorace s obdržením Božího slova se minulou
neděli zúčastnili v kostele v Milonicích jen farníci
z Milonic
- dnešní neděle je nedělí Božího slova, sbírkou také
přispějeme na České katolické biblické dílo.

Eucharistická adorace

Za Josefa a Annu Klimešovy, živou a
zemřelou rodinu
Za Arnošta Bodečka, manželku a živou a
zemřelou rodinu
Za svěřený lid

- ve středu první setkání s četbou Písma svatého na
faře v Milonicích v 18h.
- 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
- týden modliteb za jednotu křesťanů proběhne 18. - 25.1.
Zapojme tento úmysl do svých modliteb.

