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 11.6. do 18.6. 2017
08:00
neděle

Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Za živou a + rodinu Hrubých a Nebojsovu

Milonice

09:30
Dobročkovice

11:00

Za farníky

Nemotice

-

pondělí
úterý

Památka sv. Antonína z Padovy,
kněze a učitele církve

18:00
Nemotice

18:00

středa
čtvrtek

Dobročkovice

V Milonicích

Slavnost
TĚLA A KRVE PÁNĚ

Milonice

Eucharistická adorace a průvod

Milonice

Za rodiče Pištělákovy

Milonice

18:00

sobota

Za farníky

Nemotice

Eucharistická adorace a průvod

Nemotice

Slavnost
TĚLA A KRVE PÁNĚ
V Milonicích
11. neděle v mezidobí

08:00
Milonice

09:30
Dobročkovice
Dobročkovice

Milonice
- u kříže na hřbitově pokládejte hořící svíce na
plechovou podložku a květiny dávejte do plechové
vázy.
- sbírka dnešní neděle je v Milonicích určena na
energie
- ve čtvrtek po mši sv. eucharistický průvod obcí.
Zastávka u jednoho venkovního oltáře. Vezměte
s sebou zpěvníky.
Dobročkovice
- dnes 14:30-15:30 eucharistická adorace a možnost
sv. smíření
- v neděli po mši sv. průvod s eucharistií po obci.
Jedno zastavení – oltář u sochy P. Marie. Vezměte
s sebou zpěvníky, připravte družičky.
Nemotice:
- mše sv. s nedělní platností v sobotu večer, po ní
eucharistický průvod do kaple u silnice. Vezměte
s sebou zpěvníky

Na poděkování za 40let manželství s prosbou
o Boží ochranu a požehnání do dalších let a
za živou a + rodinu

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

18:00

17:30

pátek

neděle

Za Vladimíra a Marii Soldánovy a dvoje
rodiče

Za Marii Wolfovou, živou a + rodinu Kupkovu
a Wolfovu
Za Josefa Doupovce, rodiče, sourozence a
živou rodinu
Eucharistická adorace a průvod

- ve čtvrtek je závěrečná hodina náboženství
v tomto školním roce
- tento pátek návštěvy nemocných nebudou
-výsledky sbírky na charitu

