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 15.10. do 22.10. 2017
08:00

Za Marii Filipovou, manžela a syna

Milonice

neděle

28. neděle v mezidobí

09:30
Dobročkovice

11:00

Za živou a + rodinu Sádlíkovu

Nemotice

-

pondělí
úterý

Památka sv. Ignáce
Antiochijského, biskupa a
mučedníka

středa

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

18:00
Dobročkovice

18:00

čtvrtek

Nemotice

19:00

Eucharistická adorace

Milonice

pátek
sobota

Sv. Pavla od Kříže, kněze

17:30

Bl. Karla Rakouského

08:00

Na poděkování za dar života

Milonice

Nesovice

Za Jaroslava Pukla, dvoje rodiče a duše v
očistci

08:00
Milonice

neděle

Za farníky

29. neděle v mezidobí

09:30
Dobročkovice

11:00
Nemotice

Milonice
- ve středu v 19h se koná farní rada
- Misijní neděle letos připadá na 22. října. Prosíme
šikovné ženy, muže, holky i kluky, aby se zapojili do
pečení koláčů, zákusků, sušenek, drobného cukroví
apod., nebo vyrobení nějaké drobnosti na prodej. Své
výrobky prosím přineste zabalené a opatřené cenovkou
nejlépe už v sobotu 21.10. od 18:00 do 19:00 na faru.

Dobročkovice
- návštěvy nemocných v pátek v Dobročkovicích
Nemotice:
- příprava výrobků na misijní neděli, pozvánka na
misijní jarmark v neděli 22.10.
- v pátek 20.10. po mši sv. jste zváni na faru na
divadelní představení „Jak to vidí děti“
- příští neděli modlitba a sbírka na misie

Za farníky

Za + rodiče Ivanovy a prarodiče z obou stran
a duše v očistci
- v neděli 22.10. odpoledne příležitost ke svátosti
smíření před dušičkami. Ve 14h v Brankovicích,
v 15h v Milonicích (3 zpovědníci).
- již od 25.10. možnost získávání odpustků pro
zemřelé, pokud věřící z vážných důvodů nemohou
navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2.- 8.11.
- poutní zájezd pro školáky z farností děkanství 6. –
9. ročník o podzimních prázdninách 26.-27.10. do
Polska – Krakow, Lagiewniki, Wadowice

