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 14.4. do 21.4. 2019

Za Miloslava Učně, rodiče a živou a zemřelou
rodinu

08:00
neděle

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ)
NEDĚLE

Milonice

09:30
Dobročkovice

Za zemřelé rodiče Paulovy, jejich děti a
duše v očistci

11:00
Nemotice

pondělí

PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE

úterý

ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE

středa

STŘEDA SVARTÉHO TÝDNE

čtvrtek
pátek
sobota

ZELENÝ ČTVRTEK

07:00
Milonice

-

-

18:00
Dobročkovice

Za zemřelé farníky našich farností, na které
nikdo nepamatuje
Bdění v Getsemanské zahradě

18:00
Milonice
Milonice

VELKÝ PÁTEK

15:00

BÍLÁ SOBOTA

20:30

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

Milonice
Milonice

08:00
Milonice

neděle

Slavnost
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Za farníky

09:30
Dobročkovice

11:00
Nemotice

Milonice:
- dnešní sbírka je určena na energie
Dobročkovice:
- dnešní křížová cesta ve 14:30
- ve středu možnost svátosti smíření od 17-18h
- poděkování za předvelikonoční úklid
Nemotice:
- svátost smíření v týdnu dle společné domluvy
- dnes v neděli 14.4. zpovídání před velikonočními
svátky. Od14h Brankovice, od 15-16h Milonice, od
16h Bohdalice. K dispozici tři zpovědníci.
- obřady velikonočního Tridua
- Ve čtvrtek po mši na památku Večeře Páně –
bdění v Getsemanské zahradě do 24:00
- V pátek v Milonicích v 8:00 modlitba z breviáře,
následuje křížová cesta, kostel otevřen během dne
do 20:00, sbírka do kasičky u vchodu „Boží hrob“
- V sobotu v Milonicích v 8:00 modlitba z breviáře

Na poděkování Pánu Bohu za život s prosbou
o dar víry a Boží požehnání do dalších let
Na poděkování Pánu Bohu za dar života
s prosbou o Boží ochranu a ochranu pro
celou rodinu
Za farníky

- zapište se k osobní modlitbě a hlídání kostela na
archy
- nácvik ministrantů:
na Velkopáteční obřady bude v pátek ve 14:15.
na Vigílii Vzkříšení Páně v sobotu v 8:30.
- příští neděli žehnání velikonočních pokrmů
- Mše sv. vel. pondělí: Mil 8h, Dobr 9:30, Nem 11h
- je možné se zapisovat na farní pouť do Šaštína
25.5. Záloha 200,- Kč. Přihlašování do 28.4.
Program: křížová cesta k nejstaršímu dochovanému
kostelu z období Velké Moravy u Kopčan, přejezd
do Šaštína, kde bude mše sv. v 11h, odpoledne
odjezd do historického města Skalica, návrat domů.
- dnes vyšlo dubnové předvelikonoční číslo farního
zpravodaje FAIN

