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 2.10. do 9.10. 2016
08:00
neděle

27. neděle v mezidobí

Milonice

9:30
Dobročkovice

11:00
Nemotice

pondělí
úterý

Památka sv. Františka z Assisi

Na poděkování za dar manželství s prosbou
o Boží požehnání a pomoc při výchově dětí

Za živou a zemřelou rodinu

-

-

-

-

18:00

středa

Za farníky

Dobročkovice

Na poděkování pánu za dar života
s prosbou o Boží ochranu a ochranu
P.Marie pro živou rodinu

18:00

čtvrtek

Nemotice

pátek

Panny Marie Růžencové

18:00
Milonice

8:00

sobota

Za živou a + rodinu Jeřábkovu

Uhřice

08:00
neděle

28. neděle v mezidobí

Milonice

9:30
Dobročkovice

11:00
Nemotice

Milonice
- návštěvy nemocných v pátek v Nesovicích od 8h i
v Uhřicích a Milonicích od 10h!
Dobročkovice
-mimořádně možnost svátosti smíření v neděli od
14:30.
Nemotice:
-Během měsíce října se budou v kostele v Nemoticích
prodávat kalendáře na příští rok.

-sbírka na Podporu pastorace a kněží diecéze!

Za obrácení hříšníků

Za Václava a Emilii Budíkovy a vnuka
Stanislava
Za Petra Boudu, dvě zemřelé manželky a
rodiče

Za farníky

-Po stopách svatých pro mládež v termínu 28.-29.10. s
farností Slavkov, vede p. Milan Vavro. Na programu je
návštěva Staré Boleslavy s bazilikou sv. Václava,
svklášter Strahov, arcibiskupství, klášter Karmelitek,
klášter sv. Anežky, Svatovítská katedrála, Pražské
Jezulátko, parlament. Cena je 500 Kč bez stravy a
vstupenek. Nahlaste se do příští neděle, potom bude
dána příležitost dalším zájemcům.

-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 Vítkovických železáren s
unikátním souborem industriální architektury a
navštívíme ostravskou katedrálu 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).

