ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE
milonice.rkf.cz
rkf.milonice@gmail.com
farní telefon: 733 275 736
P. Jan Krbec: 604 975 416
jan.frantisek@email.cz

Pořad bohoslužeb
v týdnu od 17. 1. do 24. 1. 2016
Neděle
17. 1.

Středa
20. 1.
Čtvrtek
21. 1.
Pátek
22. 1.

Neděle
24. 1.

2. Neděle v mezidobí
( Jan 2,1-12)

Památka sv. Anežky Římské

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

Za Václava a Emilii Budíkovy a vnuka
Stanislava
Za Antonína Kozlíčka, dvoje rodiče
a sourozence

18:00
Dobročkovice

Za Karla Tynkla, nemocnou manželku, živou
a zemřelou rodinu

18:00
Nemotice
17:30
Milonice

3. Neděle v mezidobí
(Jan 1,1-4; 4,14-21)

Za farníky našich farností

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

Za Boží ochranu, požehnání a hojnost
milostí
Za Františka Pištěláka, rodiče a dvě dcery
Za farníky našich farností
Za zemřelé rodiče Ivanovy, prarodiče
z obou stran a duše v očistci

Pravidelné adorace (změna vyhrazena): Dobročkovice neděle 14:30 - 15:30, Milonice neděle 18:00 - 20:00
- Večer od 18:00 adorace s možností slavit svátost
smíření.
- Příští neděli 24. 1. bude sbírka na energie, další
týden 31. 1. na opravu fasády.
Milonice
Boží slovo pro farnost Milonice na rok 2016: „Což
nebloudí ti, kdo osnují zlé věci? Kdežto milosrdenství
a věrnost provází ty, kdo chystají dobro.“ Přísloví
14,22
- Schonstatské hnutí zve na pondělí 18. 1. V 17:00
bude společná modlitba a adorace.
- Pokračuje také oprava další místnosti na faře,
tentokrát je to bývalá a budoucí kaple v přízemí,
která by měla sloužit k bohoslužbám ve všední den
hlavně v zimním období. Tím pádem se také dokončí
oprava vstupu na faru. Prosím zvl. důchodce, přijďte
třeba i ve středy od 09:00 na tři hodinky. Brigáda
v sobotu potom bude 30. 1. od 08:30.
- Setkání farní rady bude až ve čtvrtek 4. 2. od 19:00.

Dobročkovice
- Boží slovo pro farnost Dobročkovice na rok 2016:
„Nepatrnému se dostane milosrdenství, za to mocní
budou tvrdě pohnáni k odpovědnosti. Moudrost 6,6
- Dnes odpoledne adorace nebude, prosím využijte čas
ke společné modlitbě růžence. Zpovídat budu ve
středu od 17:00.
Nemotice
- Boží slovo pro farnosti Nemotice na rok 2016:
„Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho
milosrdenství je věčné.“ Žalm 107,1
- V pátek budu navštěvovat nemocné ve Snovídkách.
- Ve středu 20. 1. proběhne předávka lustru, který by
měl na velikonoce zazářit ve své kráse.

