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 26.6. do 3.7. 2022
13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
neděle

Slavnost sv. Petra a Pavla,
apoštolů (Milonice)

pondělí

Sv. Cyrila Alexandrijského

úterý

Památka sv. Ireneje, biskupa a
mučedníka

středa

Slavnost SV. PETRA A
PAVLA, APOŠTOLŮ,
hlavních patronů brněnské
diecéze – doporučený svátek

čtvrtek
pátek
sobota

neděle

Sobotní památka Panny Marie

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Milonice
08:00
Milonice
10:00
Milonice
07:00
Domov Nové
Hvězdlice
15:00
Dobročkovice
18:00

příležitost svátosti smíření
Za farníky
Za tchyni
Za živé a zemřelé obyvatele domova

Milonice
18:00
Nemotice
18:00
Milonice
19:00
Milonice
07:00

Za duše v očistci

Milonice
07:00

K Neposkvrněnému srdci Panny Marie

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

Za zemřelé rodiče a bratra

Milonice:
- příležitost ke sv. smíření je pravidelně v ne od
7:40 a při večerní mši v pá od 17:10
Dobročkovice:
- mše sv. v týdnu bude tentokrát v úterý!
- v úterý příležitost ke sv. smíření od 17:40
Nemotice:
- v úterý v 19h schůze fara v Mil na přípravu
Zahradní slavnosti
- V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a
Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v
16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup
brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme
vedení diecéze
- závěrečná mše sv. s dětmi v tomto školním roce
je přesunuta z ohlášeného pátku na středu 29.6.,

Eucharistický průvod
K nejsvětějšímu srdci Ježíšovu za kněžská a
řeholní povolání

Za Josefa a Marii Hrubých, zetě Oldřicha a
za celou živou a zemřelou rodinu
Za farníky

po mši sv. táborák na farní zahradě, špekáčky děti
dostanou
- ve čtvrtek ZŠ Nesovice rozloučení s 5. třídou
- v pátek výlet s biřmovanci
- příští neděli je sbírka určena na bohoslovce
- návštěvy nemocných na červenec budou ještě
upřesněny

