ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE
web: milonice.rkf.cz
email: rkf.milonice@gmail.com
P. Martin Kohoutek: 605 352 976
kohoutek.martin@seznam.cz

Pořad bohoslužeb

v týdnu od 19.3. do 26.3. 2017
08:00

Za živou a + rodinu Svobodovu

Milonice

neděle

3. NEDĚLE POSTNÍ

09:30
Dobročkovice

11:00

Za farníky

Nemotice

pondělí

Slavnost SVATÉHO
JOSEFA, SNOUBENCE
PANNY MARIE

18:00
Dobročkovice

18:00

středa

Dobročkovice

16:00

čtvrtek

Snovídky

18:00

Eucharistická adorace

Milonice

17:30

pátek

Na poděkování za dar života

Milonice

Slavnost
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

08:00

Za otce Jana, za nenarozené děti

Milonice

Za Jaroslava Pukla, dvoje rodiče a duše v
očistci

08:00
Milonice

neděle

Za + Ivana Říhy

-

úterý

sobota

Za Františka Klečku, manželku a celou
rodinu

4. NEDĚLE POSTNÍ

9:30
Dobročkovice

11:00
Nemotice

Milonice
- křížové cesty jsou v době postní každý pátek v 17h
a v neděli po mši sv.
Dobročkovice
- návštěvy nemocných - v pátek dopoledne v
Dobročkovicích
- křížové cesty jsou v době postní v pátek v 17h a
v neděli po mši sv.
Nemotice:
- křížové cesty jsou v neděli přede mší sv.
- farnost dává možnost účasti na letní chaloupce
v Nížkovicích, kterou chce pořádat v termínu 13.16.7. pro děti od 1.-5. třídy. Program zajistí farníci
z řad mládeže. Přihlášky budou k dispozici
v následujících týdnech.

Za farníky
Za Vladimíru Sedláčkovou

- možnost do příští neděle připojit se ke sbírce
papírových padesátikorun – od dubna neplatných na
stavbu kostela na Lesné.
- příští sobotu 25.3. se koná duchovní obnova pro
ženy ve Slavkově, info viz. plakát
- možnost zapisovat mše sv. do konce srpna

- v sobotu 18.3. zemřel Miloslav kardinál Vlk.
Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle bude v
úterý 21. března 2017 v 19.00 hodin sloužit v
katedrále sv. Petra a Pavla rekviem za zesnulého
kardinála Miloslava Vlka. Všichni jsou otcem
biskupem Vojtěchem zváni, aby se spojili v modlitbě
za pana kardinála. R.I.P.

