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 6.9. do 13.9. 2020
08:00
Milonice

neděle

23. neděle v mezidobí

09:30
Dobročkovice

11:00
Nemotice

Za svěřený lid

07:00

pondělí
úterý

Za Marii a Josefa Stehlíkovy, rodiče a dceru
Marii
Za Marii Doupovcovou, rodiče, bratry a
zemřelou rodinu

Milonice

Svátek Narození Panny
Marie

18:00
Nové Zámky

18:00

středa

Dobročkovice

Za živé a zemřelé farníky z Nových Zámků
Za Josefa a Karlu Reškovy a živou a
zemřelou rodinu

17:00
Mouchnice

čtvrtek

18:00
Milonice

17:30

pátek
sobota

Milonice

Jména Panny Marie

Uhřice
Milonice

09:30

24. neděle v mezidobí

Na poděkování za uzdravení

08:00
08:00

neděle

Eucharistická adorace

Dobročkovice

11:00
Nemotice

Za Růženu Puklovou, manžela a syna
Za rodinu Sytařovu a Jeřábkovu
Za svěřený lid

Zakončení adoračního dne – svátostné
požehnání
Dobročkovice
Milonice:
Nemotice:
- dnešní sbírka je na energie
- dnešní sbírka je na řešení havarijního stavu
- dnes po mši sv. farní kavárna na faře
varhan
- v úterý 8.9. v 18h mše sv. u kaple v Nových
- přihlášky do náboženství na ZŠ v Nesovicích si
Zámcích
můžete vyzvednout vzadu a do příští neděle přinést
- v pátek návštěvy nemocných v Uhřicích
vyplněné
- v pátek mše sv. s dětmi v Milonicích
Dobročkovice:
- v pátek po mši sv. ministrantská schůzka na faře
- dnes od 14h příležitost ke sv. smíření na začátku
v Milonicích
školního roku
- ve středu od 17:30 výstav NSO s litaniemi k NSJ
- v sobotu 12.9. pěší pouť do Žarošic na večerní mši
- ve středu mše sv. s dětmi
sv. v 18h. Je možná celá trasa z Milonic 21km nebo
- příležitost ke sv. smíření bude ve středu po mši
krátká od rozcestí nad Bučovicemi 10km. Z Milonic
sv.
se vychází v 10:30. Prosím zájemce o nahlášení do
- návštěvy nemocných v pátek v Dobročkovicích
čtrvtku pro zajištění odvozu zpět domů.
- na příští neděli 13.9. připadá na farnost
Dobročkovice adorační den a den vzájemných
modliteb s kněžským seminářem. Výstav nejsvětější
sv. po mši sv. V 18h svátostné požehnání.

18:00

