ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE
Web: milonice.rkf.cz
Email: rkf.milonice@gmail.com
P. Martin Kohoutek: 605 352 976
kohoutek.martin@seznam.cz

Pořad bohoslužeb

v týdnu od 20.11. do 27.11. 2016

neděle

Slavnost
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

08:00
Milonice

09:30
Dobročkovice

11:00
Nemotice

pondělí
úterý

Památka Zasvěcení Panny Marie
v Jeruzalémě
Památka sv. Cecílie, panny a
mučednice

-

Dobročkovice

Památka sv. Ondřeje Dung Laca,
kněze a druhů, mučedníků

17:00
Snovídky

17:30

pátek

Milonice

Za + rodinu Honkovu a Hanákovu
Za živou a + rodinu Slezáčkovu a
Červenkovu

Mše sv. při
duch. obnově v
Uhřicích

sobota

08:00
neděle

Za farníky

18:00

středa
čtvrtek

Za Antonína Koudelku, dvoje rodiče a na
poděkování za dar života s prosbou o Boží
požehnání do dalších let
Za Marii a Štěpána Venhudovy a živou a +
rodinu

1. neděle adventní

Milonice

9:30
Dobročkovice

11:00
Nemotice

Milonice
- možnost přistoupit ke sv. smíření je pravidelně
alespoň 20 min. před každou ohlášenou mší sv.
- dnes si můžete zakoupit kalendáře a svíce na
adventní věnce, další prodeje budou při duch. obnově
příští sobotu v Uhřicích a 11.12. v Milonicích.
Dobročkovice
- návštěvy nemocných v pátek
- můžete si koupit kalendáře na příští rok v zákristii
- dnes odpol. od 14:30 eucharistická adorace. Využijte
možnost přistoupit ke sv. smíření pro vstup do
adventní doby. Je možné ji také přijmout 20 min.
před každou středeční mší sv.
Nemotice:
- duchovní obnova pro naše farnosti před 1. nedělí
adventní se uskuteční v Uhřicích v sobotu 26.11. od
16h. Přednášejícím bude P. Petr Beneš z Brna–Židenic.

Za Milana Učně, rodiče, živ. a + rodinu
Za farníky
Za + Zdeňka Masaříka a celou rodinu

Téma: „Hle Panna počne a porodí syna a dají mu
jméno Immanuel.“ Příležitost ke sv. smíření.
- Průvodce adventem, vzadu na stole, cena 10 Kč.
- kdo má zájem hrát na Živém betlému na Boží hod
vánoční, ať se přihlásí u Markéty Koudelkové nebo
Martiny Paulíkové do neděle 27.11.
První zkouška bude v pátek 2.12. v 18.00 v Milonicích
na faře.
- od příští neděle začne adventní aktivita pro děti
-dnešní nedělí
milosrdenství.

je

ukončen

Svatý

rok

Božího

