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 28.1. 2017 do 4.2. 2018
08:00

Za farníky

Milonice

neděle

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

09:30
Dobročkovice

11:00

Na poděkování za 90 let života

Nemotice

pondělí

-

úterý

-

středa

Památka sv. Jana Boska, kněze

18:00
Dobročkovice

18:00

Za nemocného a duše v očistci

Nemotice

čtvrtek

19:00

Eucharistická adorace

Milonice

pátek

Svátek Uvedení Páně do
chrámu

17:30

Za Josefa Klimeše a živou a zemřelou rodinu

Milonice

08:00

sobota

Milonice
Dobročkovice

08:00
Milonice

neděle

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Karlu Reškovou, manžela a živou a
zemřelou rodinu

09:30
Dobročkovice

11:00
Nemotice

Milonice:
- v pátek návštěvy nemocných v Nesovicích
Dobročkovice:
- ve středu od 17:40 možnost sv. smíření
- v sobotu 3.2. ve 14h si při mši sv. v kostele Všech
svatých v Dobročkovicích udělí svátost manželství
slečna Miroslava Hanáková a pan Peter Žula
Nemotice:
- ve čtvrtek od 17:40 možnost sv. smíření.
- přípravy dětí k započetí přijímání eucharistie
začnou následující týden. První se uskuteční
v pátek 2.2. v 18:30 na faře v Milonicích.
- na páteční mši sv. - na Svátek Uvedení Páně do
chrámu si můžete donést vlastní svíci, kterou
můžete používat při osobní modlitbě.

Na smír k Neposkvrněnému srdci Panny
Marie
Ve 14h mše sv. - svatba
Za Josefa Kalába, dvoje rodiče a celou živou
rodinu
Za Štěpána a Marii Venhudovy a na
poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží
ochranu do dalších let a za živou a + rodinu
Za farníky

- příští neděli sbírka na energie
- Zveme děti a mládež ve věku 12-18 let na jarní
prázdniny na MAMRE do Osové Bítýšky. Čeká nás tu
spousta her, duchovního programu, noví kamarádi a
to vše ve znamení krále Davida. Začátek je v neděli
4. a konec v pátek 9. února. Cena je 800kč.
Přihlašujte se na: mamre@seznam.cz Více
informací je na plakátku nebo webových stránek
MAMRE.

