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 10.11. do 17.11. 2019
08:00

Za živou a zemřelou rodinu Kincovu

Milonice

neděle

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

09:30
Dobročkovice

11:00

Za zemřelé dárce mešních fundací

Nemotice

pondělí
úterý
středa

Památka sv. Martina, biskupa
Památka sv. Josafata,
biskupa a mučedníka
Památka sv. Anežky České,
panny

-

-

07:00
Milonice

18:00
Dobročkovice

16:00
Mouchnice

čtvrtek

Za farníky

18:00

Za rodinu Koudelkovu a Knapovu
Za živou a zemřelou rodinu Mateleškovu a
Švástovu
Eucharistická adorace

Milonice

07:00

pátek

Milonice

sobota

-

-

08:00

Za živou a zemřelou rodinu Nebojsovu a
Hrubých
Za Františka Pokorného, manželku, dceru a
živou rodinu

Milonice

neděle

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

09:30
Dobročkovice

11:00
Nemotice

Milonice:
- poděkování za sobotní vyklízení mlatu. Bylo nás
sedm.
- v úterý ráno mše ze slavnosti posvěcení kostela
- sbírka příští neděle bude určena na práce
provedené v kostele
- z naší farnosti dnes odjíždí také někteří poutníci
na národní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí od
svatořečení sv. Anežky České.
Dobročkovice:
Nemotice:
- (návštěvy nemocných ve Snovídkách budou
poslední týden v listopadu)
Informace k získávání odpustků:
V dušičkovém týdnu jsme mohli získávat odpustky
přivlastnitelné zemřelým. I během roku můžeme
tuto praxi i za sebe a za živé vykonávat:
Vždy je nutné splnit tři všeobecné podmínky:
svátost smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl
Sv. otce

Za farníky
Modlitby spojené s plnomocnými odpustky:
- plnomocný odpustek bude propůjčen každému,
kdo se pomodlí růženec v kostele (nebo veřejné
kapli), v rodině, řeholním společenství nebo
náboženském spolku.
- plnomocný odpustek bude propůjčen za vykonání
křížové cesty.
- plnomocný odpustek bude propůjčen tomu, kdo se
nejméně půl hodiny bude klanět před Nejsvětější
svátostí – také pokud je uzavřena ve svatostánku –
získává plnomocný odpustek
(zkrácený výběr)

- adventní duchovní obnova bude letos v sobotu
14.12. v Uhřicích, povede ji P. David Ambrož,
ThLic.
- příští neděli 17.11. Den Bible, část sbírky určena
České biblické společnosti

