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 12.6. do 19.6. 2022

neděle

pondělí

Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Památka sv. Antonína z Padovy,
kněze a učitele církve

úterý

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

Za Marii a Emanuela Handlířovy

-

Za Josefa a Karlu Reškovy a na poděkování
za dar života s poděkováním do dalších let
Na poděkování Pánu Bohu za dar života
s prosbou o Boží ochranu a požehnání
Eucharistický průvod

středa

Sv. Víta, mučedníka

Dobročkovice
18:00

čtvrtek

Slavnost
TĚLA A KRVE PÁNĚ

Milonice
17:30
Milonice
Milonice
07:00
Dobročkovice
17:00
Dobročkovice
Milonice
08:00
Nemotice

pátek
sobota

neděle

Slavnost
TĚLA A KRVE PÁNĚ
11. neděle v mezidobí (Mil)

10:00

- v pátek v 18:30 ministrantská schůzka na faře
v Mil
- v sobotu kněžské svěcení na Petrově v 9h

Za farníky
Za zemřelého bratra Zdeňka a duše v očistci

Za rodiče Pištělákovy
Za Josefa Doupovce, manželku, sourozence
a zemřelou rodinu
Eucharistický průvod
Za Marii Wolfovou a živou a zemřelou rodinu
Kupkovu a Wolfovu
Za farníky
Eucharistický průvod

Nemotice

Milonice:
- příští neděli sbírka na energie
- eucharistický průvod na slavnost Těla a Krve Páně
chystají letos farníci z Milonic
- řešení havárie zanesených střešních žlabů kostela
- příležitost ke sv. smíření je pravidelně v ne od
7:40 a při večerní mši v pá od 17:10
Dobročkovice:
- ve středu příležitost ke sv. smíření od 17:40
- mše s nedělní platností je v sobotu večer,
eucharistický průvod ke čtyřem oltářům
Nemotice:
- adorační den farnosti a den vzájemných modliteb
z kněžským seminářem v Olomouci bude v út 21.6. ,
příležitost k adoraci v předvečerních hodinách
- ve středu je závěrečná hodina náboženství na ZŠ
v Nesovicích v tomto školním roce

Za Marii Kroupovou, rodiče a živou rodinu

-

