ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE

milonice.rkf.cz
rkf.milonice@gmail.com
farní telefon: 733 275 736
P. Martin Kohoutek: 605 352 976
kohoutek.martin@seznam.cz

Pořad bohoslužeb

v týdnu od 11.9. do 18.9. 2016
08:00
neděle

24. neděle v mezidobí

Milonice

Za Marii a Josefa Stehlíkovy, dvoje rodiče a
živou rodinu

09:30
Dobročkovice

11:00
Nemotice

pondělí
úterý

Jména Panny Marie
Památka sv. Jana Zlatoústého,
biskupa a učitele církve
Adorační den farnosti Dobročkovice

středa
čtvrtek
pátek

Svátek Povýšení svatého kříže

Památka Panny Marie
Bolestné
Sv. Ludmily, mučednice

18:00
Dobročkovice

8:00
Milonice

18:00
Nemotice

17:30
Milonice

8:00

sobota

Milonice

08:00
neděle

25. neděle v mezidobí

Milonice

Za Jaroslava Pukla, dvoje rodiče a D.V O.

09:30
Dobročkovice

11:00
Nemotice

návštěvy nemocných ve Snovídkách
vyučování náboženství na základní škole v Nesovicích
bude každý čtvrtek na konci vyučování. Začátek výuky
bude zahájen 22.9.2016 Přihlášky si můžete
vyzvednout v zákristii nebo ve škole. Odevzdat je
můžete p. faráři anebo ve škole.
- V Sobotu 12. listopadu se uskuteční Setkání mládeže
děkanátu. Proběhne ve Slavkově. Setkání se mohou
zúčastnit ti, kteří mají 14 let a více.
- Během podzimu se můžete zúčastnit jednodenních
duchovních obnov ve Slavkově. Duchovní obnova pro
ženy se bude konat 22. října, pro muže 26. listopadu.
- Děkan Milan Vavro zve ty, kteří chodí do 7.-8. třídy
na dvoudenní pouť během podzimních prázdnin – ve

dnech 28.-29.10.2016. Nese název „Po stopách
svatých“, cílem bude Praha a okolí - návštěva
Strahovského kláštera, Staré Boleslavy, atd.

-v sobotu 15. října 2016 zveme muže všech věkových
kategorií na mužskou pouť. Pojedeme do Dolních
Vítkovic v Ostravě, kde bude mše sv., prohlédneme si
rozsáhlý průmyslový areál Vítko-vických železáren s
unikátním souborem industriální architektury a
navštívíme ostravskou kated-rálu Božského Spasitele.
Odjezd v 7.00 hod. od fary ve Slavkově u Brna, v 7.15
z Rousínova od kostela na náměstí, návrat kolem 20.00
hod. Cena 500 Kč (důchodci 450 Kč), v ceně je
zahrnuta vstupenka do areálu v hodnotě 190 Kč
(důchodci 130 Kč). Přihlášky u P. Stanislava Pacnera
(email: rdpardal@volny.cz; tel.: 737 509 507).

