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 2.4. do 9.4. 2017
08:00

Za Antonína Aufa a duše v očistci

Milonice

neděle

5. NEDĚLE POSTNÍ

09:30
Dobročkovice

11:00

Za farníky

Nemotice

pondělí

-

úterý

18:00

středa

Dobročkovice

17:00 !!!

čtvrtek

Mouchnice

18:00

Eucharistická adorace

Milonice

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží
požehnání a ochranu Panny Marie

17:30

pátek

Milonice

10:30 !!!

sobota

Na poděkování za 50 let společného života

Milonice

Za Františku Bodečkovou, manžela a dvoje
rodiče

08:00
neděle

Za Josefa Šmédka a živou a + rodinu

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ)
NEDĚLE

Milonice

9:30
Dobročkovice

11:00
Nemotice

Milonice
- modlitba křížové cesty je v pátek v 17h a v neděli
po mši sv.
- návštěvy nemocných v pátek v Nesovicích a
Milonicích!
- v neděli 9.4. možnost svátosti smíření od cca 15h
do 16h. Tři zpovědníci.
- dnešní nedělí je zprovozněno opět WC
Dobročkovice
- modlitba křížové cesty je v pátek v 18h a v neděli
po mši sv.
- ve středu v 17:30 adorace pře Nejs. Sv.
- ve středu 12.4. možnost přistoupit ke svátosti
smíření od 17:00 do 17:55
-prosíme o pomoc při úklidu kostela před
velikonocemi
Nemotice:
- modlitba křížové cesty je v neděli před mší sv.
- možnost svátosti smíření v úterý 11.4. od 17:00 do
17:55

Za farníky
Za + rodiče Paulovi, jejich děti a duše v
očistci

- možnost svátosti smíření také v neděli 9.4.
v Brankovicích v 14-15h, Milonicích 15-16h a
v Bohdalicích v 16-17h.
- přihlášky na letní prodloužený víkend pro děti
v termínu 13.-16.7. 2017 jsou k dispozici v sákristii.
Rodiče, kteří mají zájem přihlásit děti, ať je
odevzdají do poloviny dubna.
- farnost uspořádá celodenní pouť na Živčákovu
horu (Turzovku) v neděli 4.6.2017. Přihlašování
možné v následujících týdnech.
- dnešní sbírka je určena na energie.

