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 23.2. do 1.3. 2020
08:00

Za Václava a Emílii Budíkovy a vnuka

Milonice

neděle

7. neděle v mezidobí

09:30
Dobročkovice

11:00

Za farníky

Nemotice

07:00

pondělí

Milonice

úterý
středa

Za Štěpána a Marii Venhudovy a na
poděkování za dar zdraví a živou a zemřelou
rodinu

POPELEČNÍ STŘEDA
- den přísného postu

17:00

-

Dobročkovice

18:00
Milonice

16:00
Snovídky

čtvrtek

17:00

Eucharistická adorace

Milonice

17:30

pátek

Za Jaroslava Galgozcy

Milonice

07:00

sobota

Milonice

Za Jiřího Hanáka, živou a zemřelou rodinu
Hanákovu a Dragounovu

08:00
Milonice

neděle

1. NEDĚLE POSTNÍ

09:30
Dobročkovice

11:00
Nemotice

Milonice:
- ve středu od 9h se uskuteční brigáda v kostele –
„lepší výstup na věž“
- v postní době budou křížové cesty z pravidla v pátek
večer přede mší sv. v 17:00 a v neděli po mši sv.
- příští neděli má být po mši sv. kavárna
- sbírka příští neděle bude určena na energie
Dobročkovice:
- ve středu příležitost ke sv. smíření od 16:40
- příští neděli 1.3. křest ve farním kostele - Josef
Doupovec
- v postní době křížové cesty v neděli po mši sv. a
v pátek v 17h. Příští neděli vede pobožnost farní rada
Nemotice:
- v pátek návštěvy nemocných ve Snovídkách
- v postní době křížové cesty v neděli v 10:30
- dnes se při bohoslužbách uskuteční sbírka Haléř sv.
Petra.
- v úterý je příprava dětí k 1. sv. přijímání v 17:30 na
faře v Milonicích

- v pátek mše sv. s dětmi v kostele v Milonicích
- Společné čtení Písma sv. na faře v Mil. během postní
doby – 1. setkání v pátek v 16h na faře
postní
pokladničky,
ve
kterých
můžete
shromažďovat dary pro uskutečňování charity jsou
k vyzvednutí vzadu v kostele
Duchovní obnovy během postní doby:
- 29.2. duchovní obnova fara Bohdalice 15h
- 6. – 7. 3. Program pro dívky 4.-6. třídy „Každý je
jiný“, DSR Slavkov
- 21. 3. Duchovní obnova pro ženy, 9.00 - 17.00 Dům
svaté rodiny – Slavkov
- Sobota před květnou nedělí – duch. obnova na faře
v Brankovicích
- 14. 3. Effatha – setkání mládeže děkanství, misionář
ze Slovenska Bohdan Novák, 17.00 Dražovice.

