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 7. 2. do 14. 2. 2016
08:00
Milonice

Neděle
7. 2.

5. neděle v mezidobí
(Lk 5, 1-11)

Pondělí
8. 2.
Středa
10. 2.

Popeleční středa

Čtvrtek
11. 2.
Pátek
12. 2.
Sobota
13. 2.
Neděle
14. 2.

1. neděle postní
(Lk 4, 1-13)

09:30
Dobročkovice
11:00
Nemotice
10:00
Nemotice
16:00
Nemotice
17:30
Dobročkovice
19:00
Milonice
16:00
Mouchnice
14:00
17:30
Milonice
08:00
Uhřice
08:00
Milonice
09:30
Dobročkovice
11:00
Nemotice

Za Aloise Nezvala, vnučku Kateřinu a dvoje
rodiče
Na poděkování za dar života, s prosbou
o ochranu Boží a Panny Marie pro celou
živou rodinu
Za farníky našich farností
Pohřeb Marie Říhová

Za živou a zemřelou rodinu Mateleškovu
a Švástovu
Pohřeb Vlasta Hrubá
Na poděkování za dar života

Za živou a zemřelou rodinu Hrubých a
Nebojsovu
Za manžele Kučerovy, dvoje rodiče a živou
rodinu
Za farníky našich farností

Pravidelné adorace (změna vyhrazena): Dobročkovice neděle 14:30 - 15:30, Milonice neděle 18:00 - 20:00
- Dnes večer adorace od 18:00 s možností slavit
svátost smíření.
- Ve středu je popeleční středa. Den přísného postu.
Zdrženlivost se vztahuje na maso teplokrevných
zvířat, protože byla v tradici vždy považována za
určitý komfort v běžné stravě. Ryby byly naopak
chápány jako pokrm chudých a půst zdrženlivosti se na
ně nevztahuje. Tento půst se týká všech křesťanů od
14 let. Na popeleční středu a Velký pátek jsou dospělí
křesťané (od 18 do 60 let), kteří nejsou nemocní,
vázáni také půstem újmy, což znamená, že pouze
jednou za den se smí najíst do sytosti.
- Při mších na popeleční středu bude zpívat schola od
sv. Michala pod vedením Ing. Josefa Gerbricha.

Milonice
- Tento pátek budu navštěvovat nemocné v Uhřicích a
Milonicích.
- Chci poděkovat všem, kteří přicházeli ve středu.
Nemusíte se omezovat jen na středy, kdy je to
vyhlášené, ale pokud můžete, přijďte, kdykoli.
- Po mši sv. jste zváni na faru na obnovenou farní
kavárnu. Heslo: teplo a káva.
Dobročkovice
- Odpoledne od 14:30 adorace s možností slavit svátost
smíření.

- Setkání farní rady ve středu 17. 2.
Nemotice
- Setkání farní rady v pátek 19. 2.

