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 8.5. do 15.5. 2022
neděle

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

pondělí
úterý

Sv. Jana z Avily, kněze a učitele
církve

pátek

Za živou a zemřelou rodinu Jeřábkovu

-

-

Za farníky
NÚD

Dobročkovice
18:00

středa
čtvrtek

Milonice
08:00
Dobročkovice
09:30
Nemotice
11:00
Milonice
07:00

Sv. Nerea a Achillea, mučedníků
Panny Marie Fatimské

sobota

Svátek sv. Matěje, apoštola

neděle

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Mouchnice
16:00
Milonice
17:00
Milonice
17:30
Uhřice
08:00
Nemotice
18:00
Dobročkovice
08:00
Nesovice
10:00

Milonice:
- dnes májová pobožnost, modlitba za mír v den
výročí konce 2. svět. války a prosba za dobrou
úrodu v 18h u kříže u lípy
- v so 7.5. bylo společné udělování sv. pomaz. nemocných, o
sv. je možné požádat i individuálně
- v pátek bude mše sv. s dětmi
- příští neděli bude mše sv. před kaplí v Nesovicích,
k poctě sv. Jana Nepomuckého
- příležitost ke sv. smíření je pravidelně v ne od
7:40 a při večerní mši v pá od 17:10
- májové pobožnosti každý den v 19h kromě pá, ve
čt po adoraci
Dobročkovice:
- ve středu příležitost ke sv. smíření od 17:40
- májové pobožnosti pravidelně ve st přede mší, čt
v 18h a v ne ve 14:30
Nemotice:
- mše sv. s nedělní platností bude příští týden
v sobotu v 18h!
- dnešní sbírky jsou určena ve všech farnostech na
PULS (480,- Kč/os)

Eucharistická adorace
Za Stanislava Chvátala a syna Stanislava
Na poděkování a Boží pomoc pro obec

Za živé a zemřelé občany Nesovic

- ministrantská schůzka bude v pátek po mši sv.
Milonicích
- možnost připojit se k modlitbě za naše budoucí
biřmovance: můžete připnout sepnuté ruce na
nástěnce k jednomu jménu biřmovance, kterého
byste zvláště provázeli modlitbou
- ještě je možné se přihlásit na farní pouť na Svatý
Kopeček.
- pouť donátorů, která se uskuteční v sobotu 14.5.2022 v
poutním areálu v Žarošicích. Program začne v 15h.
- novým nunciem pro ČR byl jmenován Jude Thaddeus
Okolo.
- včera byly zveřejněny výsledky zpracovaných výstupů
synodálních skupin brněnské diecéze v katedrále na
Petrově. Zveřejněny jsou také na stránkách biskupství
v sekci synoda. (stručné informativní shrnutí)
- pouť farnosti Brankovice 22.5. viz plakát.

