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 28.7. do 4.8. 2019
08:00

Na daný úmysl

Milonice

neděle

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

09:30
Dobročkovice

11:00

Za Miroslava Paula a duše v očistci

Nemotice

pondělí

Památka sv. Marty

úterý

-

-

07:00

Za Pavla Těšíka

Milonice

středa

Památka sv. Ignáce z Loyoly,
kněze

čtvrtek

Památka sv. Alfonsa Marie
z Liguori, biskupa

18:00
Dobročkovice

18:00
Nemotice

19:00

Eucharistická adorace

Milonice

07:00

pátek

Na smír k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu

Milonice

sobota

Pouť na Hostýn

-

08:00

Ke cti Boha Otce

Milonice

neděle

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farníky

09:30
Dobročkovice

11:00
Nemotice

Milonice:
- v pátek návštěvy nemocných v Nesovicích
- v úterý 30.7. připadá adorační den a den
vzájemných modliteb s kněžským seminářem na
Milonice, začneme ranní mši sv., můžete se zapsat
na adorační službu v kostele
- děkuji za odvoz starých oken
- sbírka příští neděle bude určena na energie
Dobročkovice:
- ve středu možnost svátosti smíření od 17:30
Nemotice:
- v neděli při mši sv. bude ve farním kostele
pokřtěna Gabriela Korbičková
- sbírka příští neděle bude určena na rekonstrukční
práce na faře
- pouť na Hostýn: autobus bude odjíždět z Nesovic
od zdravotního střediska v 6:45, pak bude
pokračovat do Snovídek, Nemotic, Mouchnic, …

Za farníky
Za Miroslava Paula a duše v očistci

- příští neděli odpoledne příležitost ke sv. smíření:
Brank – 14h, Mil – 15h, Bohd – 16h. K dispozici tři
zpovědníci
-Prázdniny, čas dovolených, mohou být právě
příležitostí, kdy si uvědomíme potřebnost se svými dětmi
více hovořit o tak citlivém tématu,
jako je lidská sexualita. V brněnském Centru naděje a
pomoci se snažíme pomáhat rodičům, aby dokázali
nalézat slova, jak mluvit s dětmi o dospívání a zdravé
sexualitě. Pro rodiče menších dětí máme připravené
setkání na téma „Jak mluvit s dětmi o sexu". Nejbližší
termín je plánován na 13.8.
Pro rodiče dospívajících seminář „Když dítě dospívá“ termín v srpnu je
20.8.
Přihlášky a bližší informace jsou na
https://www.cenap.cz/pro-rodice-manzele

