ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE

milonice.rkf.cz
rkf.milonice@gmail.com
farní telefon: 733 275 736
P. Martin Kohoutek: 605 352 976
kohoutek.martin@seznam.cz

Pořad bohoslužeb

v týdnu od 30.10. do 6.11. 2016
neděle

31. neděle v mezidobí

08:00
Milonice

10:00
Dobročkovice

pondělí
úterý

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

17:00
Dobročkovice
Dobročkovice

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ

17:00
Dobročkovice

18:00
Nemotice

18:00

čtvrtek

Nemotice

pátek

Památka sv. Karla
Boromejského, biskupa

17:30
Milonice

08:00

sobota

Milonice

08:00
neděle

Za Karlu a Josefa Reškovy a živou a +
rodinu

-

08:00
středa

Za farníky

32. neděle v mezidobí

Milonice

09:30
Dobročkovice

11:00

Za rodiče Pištělákovi
Za všechny zemřelé
Na úmysl papeže
Za uzdravení nemocného, za dar víry a
Boží požehnání
Za zemřelé biskupy a kněze brněnské
diecéze
Na poděkování s prosbou o Boží pomoc
a ochranu pro celou rodinu
Za farníky
Za Josefa Šmédka a živou a + rodinu

Za + rodiče Ivanovy a prarodiče z obou
stran a duše v očistci
-Podmínky pro získání plnomocných odpustků
přivlastnitelné duším zemřelých:
1.a 2.listopadu
1) svátost smíření (v rozmezí „několika dnů)
2) svaté přijímání (nejlépe v ten den)
3) modlitba na úmysl papeže (nejlépe v ten den)
4) nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
5) skutek pro získání odpustku: v kostele nebo na
hřbitově se pomodlit „Věřím v Boha, Otče náš a Sláva
Otci.
Od 3. do 8.11.
To samé, jen skutek pro získání odpustku - modlitba
Věřím v Boha, Otče náš a Zdrávas Maria se modlí
pouze na hřbitově.

Nemotice

Milonice
-Pobožnost na hřbitově bude v neděli 6.11. v 15h
-návštěvy nemocných proběhnou jako obvykle v pátek
v Nesovicích.
Dobročkovice
-Pobožnost na hřbitově bude v úterý 1.11. po mši sv.
Nemotice:
-Pobožnost na hřbitově bude ve středu 2.11. po mši sv.
- příští pátek 4.11. v 17:30 bude v Milonicích mše
sv. s dětmi.
-Sbírka příští neděle bude určena na energie.
-děkanátní setkání mládeže bude ve Slavkově 12.11.
od15-20h

- dne 20.11. na slavnost Ježíše Krista krále bude sv. otcem
Františkem ukončen svatý rok Božího milosrdenství. O týden
dříve – v neděli 13.11. budou zavřeny svaté brány v místních
církvích. U nás v katedrále, v Žarošicích, ve Znojmě,
v Kostelním Vydří a ve Žďáru n. S.

