ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE
web: milonice.rkf.cz
email: milonice@dieceze.cz
P. Martin Kohoutek: 605 352 976
kohoutek.martin@seznam.cz

Pořad bohoslužeb

v týdnu od 6.10. do 13.10. 2019

Za Emílii Budíkovou, manžela a vnuka
Stanislava

08:00
Milonice

neděle

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

09:30
Dobročkovice

11:00

Za rodinu Stehlíkovu, Marholdovu a Máčelovu

Nemotice

pondělí

Památka Panny Marie
Růžencové
07:00

úterý

Milonice

18:00

středa

Dobročkovice

16:00
Mouchnice

čtvrtek

18:00

sobota

sv. Jana XXIII., papeže

17:30

sv. Radima, biskupa

08:00

Za rodinu Ševčíkovu a Žateckou a celou
živou a zemřelou rodinu

Milonice
Uhřice

08:00

Za Marii Filipovou, manžela a dva syny

Milonice

neděle

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

09:30
Dobročkovice

11:00
Nemotice

Milonice:
- dnešní sbírka je na energie
- ve středu v 19h se koná zasedání farní rady
- v pátek návštěvy nemocných v Uhřicích
- v sobotu 12.10. se koná od 9h brigáda na vyklízení
mlatu
Dobročkovice:
- ve středu od 17:40 příležitost ke svátosti smíření
- v pátek návštěvy nemocných v Dobročkovicích
Nemotice:
- kdo by měl zájem na misijní neděli 20.10. nějak či
něčím přispět, může své upečené či vyrobené
příspěvky přinést před mší , oceněné a zabalené.
- sbírka příští neděle bude určena na práce
provedené na faře
- v pátek mše sv. s dětmi v Milonicích, přede mši
sv. příležitost ke sv. smíření
- ve středu odpadá náboženství 7.-9. třídy

Za manžela a rodiče z obou stran a jejich
sourozence
Eucharistická adorace

Milonice

pátek

Za farníky

Za Marii Pokornou, manžela a dceru
Za farníky

- příští neděli 13.10. odpoledne se koná na faře
v Milonicích setkání na podporu manželských
vztahů. Setkání povedou manželé Steingartovi a
přispějí tématem s názvem „Síla manželství“
- dnes prodej kalendářů
- pozvánka na koncert duchovní hudby v kostele
v Nemoticích v neděli 20.10. v 15h
- dnes probíhá v ČR sčítání věřících přítomných na
nedělní mši sv., vyplníme sčítací lístky
- slovo P. Pavla Kafky k PULSU, možnost stát se
donátory alespoň v hodnotě jedné kávy měsíčně, po
mši sv. přijměte pozvání na kávu před kostelem

