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 24. 4. do 1. 5. 2016
Neděle
1. 5.

6. Neděle velikonoční
(Jan14, 23-29))

Pondělí
2. 5.
Středa
Památka sv. Floriána
4. 5.
Slavnost
Čtvrtek
5. 5.
Nanebevstoupení Páně
Pátek
6. 5.
Sobota
7. 5.
Neděle
8. 5.

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

7. Neděle velikonoční
(Jan 17,20-26)

Za farníky našich farností
Za Jana Chmelaře a celou rodinu
Za dar zdraví pro tělo i duši na přímluvu
Panny Marie

18:00
Dobročkovice
17:30
Milonice
17:30
Milonice

Svátost biřmování

Za Antonína Majtnara, živou a zemřelou
rodinu

10:00
Milonice
08:00
Milonice
09:30
Dobročkovice
11:00
Nemotice

Za krásná a radostná manželství a rodiny,
nová kněžská a řeholní povolání z našich
farností

Za Stanislava Chvátala a syna Stanislava
Za Marii Marešovou, Petra Boudu a duše
v očistci
Za farníky našich farností

Pravidelné adorace (změna vyhrazena): Dobročkovice neděle 14:30 - 15:30, Milonice neděle 18:00 - 20:00
- Dnes večer adorace s možností slavit svátost smíření. Milonice
- První pátek, budu navštěvovat nemocné
- Děkuji Jarkovi, Bohumilovi, Pavlovi a Františkovi za
v Nesovicích. Adorace pouze půl hodiny přede mší sv.
pomoc při nahazování vstupní haly.
- V pátek bude další příprava rodičů a dětí na první sv. - Prosím o domluvu na větší úklid na faře ve čtvrtek
přijímání. Po večerní mši sv. v 17:30.
nebo v pátek.
- Prosím o domluvení se více lidí na úklid a chystání
- V sobotu 7. 5. v 10:00 bude v Milonicích slavnostní
kostela.
mše sv. s udělováním svátosti biřmování. Prosím
- Ve čtvrtek od 19:00 krátké setkání farní rady,
přijďte podpořit biřmovance svou účastí a modlitbou.
pouze ohledně omítek kostela – přijede Ing. Pavel
- Ve středu 4. 5. zpovídání pro biřmovance, kmotry
Galata.
a rodiče od 19:00.
Dobročkovice
- U příležitosti XX. ZS bychom rádi uspořádali menší
- Dnes adorace s možností slavit svátost smíření od
výstavu mapující uplynulé ZS. Prosíme farníky o
14:30.
zapůjčení starých fotografií, programů, pozvánek,
- Ve čtvrtek mše sv. pouze v Milonicích.
nebo jiných věcí vázajících se k tématu. Věci k
zapůjčení předejte Davidu K. nebo zanechte v sakristii Nemotice
kostela. K zapůjčeným věcem prosím připojte
- Ve čtvrtek mše sv. pouze v Milonicích.
informace o roku ZS, jméno a případný kontakt na
půjčitele.

