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 3.4. do 10.4. 2022

neděle

pondělí
úterý

5. NEDĚLE POSTNÍ

Sv. Izidora, biskupa a učitele
církve

Milonice
08:00
Dobročkovice
09:30
Nemotice
11:00

Za zemřelé rodiče Paulovy a jejich děti a
duše v očistci

Milonice
07:00

Dobročkovice
18:00

pátek

Mouchnice
17:00
Milonice
18:00
Milonice
17:30

sobota

Uhřice
08:00

neděle

Za farníky

Sv. Vincence Ferrerského, kněze

středa
čtvrtek

Za Vlastu Machálkovou, rodiče a sourozence

Sv. Jana Křtitele de la Salle,
kněze

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ)
NEDĚLE

Milonice
07:45
Dobročkovice
09:30
Nemotice
11:00

- Opatření vyhlášené MZČR v souvislosti s COVID:
Od pondělí 14. března 2022 v kostele již není povinný
respirátor.

Milonice:
- v pátek mše sv. s dětmi
- modlitby křížových cest jsou zpravidla v ne po mši
sv., v pá v 17h.
- příležitost ke sv. smíření je pravidelně v ne od
7:40 a při večerní mši v pá od 17:10
Dobročkovice:
- ve středu mše sv. s dětmi
- ve středu v 19h zasedání ERF (u Novotných)
- modlitby křížové cesty jsou během postní doby
v pá v 17h a ne po mši sv., na 5. ned. vedou
pobožnost děti
Nemotice:
- křížové cesty na Nemotínek se minulou neděli
zúčastnilo 11 farníků.
- modlitby křížových cest jsou v ne v 10:30
- v pondělí děkanátní rekolekce v Rousínově
- diecézní setkání mládeže s biskupem na Petrově
se uskuteční v sobotu 9.4. od 8h.

Eucharistická adorace
Za rodiče Annu a Jana Machálkovy a za živou
a zemřelou rodinu
Za rodinu Jetelinovu, Kresanovu a
Červenkovu
Za Miloslava Učně, rodiče a živou a
zemřelou rodinu

- příští neděli žehnání ratolestí
- příští neděli příležitost ke sv. smíření před
Velikonocemi: Brank od 14h, Mil od 15h, Bohd od
16h. K dispozici tři zpovědníci
- v Dobr 13.4. 17-18h, Nem 12.4. 17-18h
- V sobotu 30. dubna 2022 se uskuteční
Ministrantský den pro brněnskou diecézi v
Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci.
- Postní duchovní obnova v Brankovicích se
uskuteční v sobotu 9. dubna v 15:30 – viz. plakát

