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 26.11. do 3.12. 2017
08:00
neděle

Slavnost
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Milonice

09:30
Dobročkovice

11:00

Za farníky

Nemotice

pondělí

-

úterý

-

Za rodinu Puklovu, Masaříkovu a Slezáčkovu
a duše v očistci
Za Marii a Štěpána Venhudovy, živou a +
rodinu

18:00

středa

Dobročkovice

18:00
čtvrtek

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Nemotice

19:00

Eucharistická adorace

Milonice

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží
požehnání do dalších let

17:30

pátek

Milonice

cca 18:30

sobota

Uhřice –
Obecní úřad

08:00

Za Emílii Hrubou, manžela a živou a + rodinu

Milonice

neděle

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

09:30
Dobročkovice

11:00
Nemotice

Milonice:
- návštěvy nemocných v pátek v Nesovicích
- v pátek po mši sv. výstav Nejsv. Svátosti.
Dobročkovice:
- ve středu možnost svátosti smíření před adventní
dobou od 17:30
- příští neděli odpoledne Eucharistická adorace a
možnost přijetí sv. smíření
- Při příležitosti 240. výročí založení Biskupství
brněnského budou při pontifikální bohoslužbě
vyznamenáni farníci, které navrhli jednotliví děkani
za své děkanství za dlouholetou obětavou službu
Bohu a církvi. Za slavkovské děkanství poputuje
toto vyznamenání do Dobročkovic... Mše sv. bude
v katedrále sv. Petra a Pavla v sobotu 2.12. v 10h.
Nemotice:
- ve čtvrtek možnost svátosti smíření před adventní
dobou od 17:40

Na smír k Neposkvrněnému srdci Panny
Marie

Za farníky
Za Vojtěcha Hrozu

- část sbírky dnešní neděle bude věnována na České
biblické dílo.
- další mše sv. s dětmi bude v úterý 5. prosince
v předvečer památky sv. Mikuláše. Doporučujeme
přijít s naučenou básničkou!
- v sobotu před 1. nedělí adventní duchovní obnova
v Uhřicích. Přednášejícím hostem bude P. Petr
Vrbacký, spirituál v teologickém konviktu. Začátek
v 16h. Dvě přednášky s přestávkou. Možnost
svátosti smíření. Mše sv. s žehnáním adventních
věnců.
- další ministrantská schůzka bude v pátek po mši
sv. v Milonicích, součástí bude adorace před N.S.
- sbírky příští neděle budou určeny na energie

