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 29.10. do 5.11. 2017
neděle

30. neděle v mezidobí
Slavnost
VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

08:00
Milonice

10:00
Dobročkovice

pondělí

-

úterý

-

středa

Slavnost VŠECH SVATÝCH

18:00
Dobročkovice

08:00
čtvrtek

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Dobročkovice

17:00

17:30
Památka sv. Karla
Boromejského, biskupa

Na dobrý úmysl
Na smír k Neposkvrněnému srdci Panny
Marie

08:00
Milonice

08:00
neděle

31. neděle v mezidobí

Za rodinu Otáhalovu a Motalovu

Milonice

09:30
Dobročkovice

11:00
Nemotice

Milonice
- návštěvy nemocných proběhnou v pátek v Uhřicích
- eucharistická adorace v pátek po mši sv.
- misijní sbírka a výtěžek z misijního jarmarku
- dušičková pobožnost v neděli 5.11. v 15 h.
Dobročkovice
- slavnostní požehnání dnes ve 14:30
- ve středu možnost sv. smíření od 17:30h
- po mši sv. dušičková pobožnost na hřbitově
Nemotice:
- možnost sv. smíření ve čtvrtek po mši sv.
- dušičková pobožnost ve čtvrtek po mši sv.
Plnomocné odpustky pro duše v očistci:
- 1. a 2. listopadu i při návštěvě kostela při splnění
tří podmínek + modlitba Páně a vyznání víry
- 1. – 8. listopadu při návštěvě hřbitova, splnění tří
podmínek a jakékoliv modlitby za zemřelé

Na úmysl papeže

Za zemřelé biskupy a kněze brněnské
diecéze

18:00

Milonice

sobota

Za Ludmilu Tynklovou, + manžela a živou a +
rodinu

Za rodiče Pištělákovy

Milonice
Nemotice

pátek

Na poděkování za 90 let života s prosbou o
Boží ochranu a ochranu Panny Marie pro
celou rodinu
Za Františka Pokorného, manželku, dceru a
dvoje rodiče

Za farníky
Za Marii Tesařovou, rodiče z obou stran

- (3 podmínky: svátost smíření, sv. přijímání a
modlitba na úmysl sv. Otce)
- zájemci o účinkování na Živém betlému 2018 se
mohou do 5.11. přihlásit u M. Koudelkové a M.
Paulíkové. První zkouška bude 10.11. na faře
v Milonicích.

