ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE
web: milonice.rkf.cz
email: stanislav.m@email.cz
P. Stanislav Mahovský: 608 077 718

Pořad bohoslužeb
v týdnu od 16.10. do 23.10.2022

neděle

pondělí
úterý

Neděle 29. v mezidobí

Památka sv. Ignáce
Antiochijského, biskupa a
mučedníka
Svátek sv. Lukáše, evangelisty

Milonice
8:00

Za Marii a Emanuela Handlířovi a živou a +
rodinu Pokorných

Dobročkovice
9:30

Za Marii a Vladimíra Soldánovi a 2 rodiče

Nemotice
11:00

Za Jaroslava Ryvolu, 2 rodiče a duše v
očistci

Milonice
6:30

Za farníky

-

-

Dobročkovice
18:00
dětská mše sv.

Za Karlu Reškovu, manžela a živou a +
rodinu

středa

Památka sv. Pavla od Kříže,
kněze

čtvrtek

29. týdne v mezidobí

Nemotice
18:00

Památka blahoslaveného Karla
Rakouského

Milonice
7:00

Na požehnání za celou živou a + rodinu

Milonice
8:00

Za Františka a Marii Budlosovy a celou
rodinu

pátek
sobota

neděle

Památka sv. Jana Pavla II.

Neděle 30. v mezidobí
Den modliteb za misie

Dobročkovice
9:30
Nemotice
11:00

Milonice:
- zítra to bude 14 dní, co se začalo pracovat
na omítkách v kostele. Předpokládám, že by se
příští týden již mohly omítky dokončovat.
- příští neděli budou v Milonicích od 15:00 hod.
zpovídat kněží z Bohdalic a Brankovic
- zbývá poslední zastavení křížové cesty, desáté,
které si ještě může někdo zaplatit k restaurování
- Děkuji všem, kteří přispěli na Misijní jarmark
svými výrobky, podpořili akci svou účastí a štědrými
dary. Výtěžek činil 30 310-. Kč.
Dobročkovice:
- modlitba sv. růžence v měsíci říjnu je každý
čtvrtek v 17:00 a každou neděli v 14:00 hod.
v kostele

Za Marii Doupovcovou, manžela a 2 rodiče
Za rodinu Chmelařovu

Nemotice:
- příští neděli 23. 10. bude po mši sv. misijní
jarmark. Své příspěvky pro jarmark přineste přede
mší zabalené, oceněné. Výtěžek jarmarku bude
poslán na misie.
- během měsíce října se v Nemoticích v kostele
budou prodávat kalendáře
- V pátek 21.10. bude setkání biřmovanců v 17:30
v Milonicích
- příští neděli 23. 10. je sbírka na misie
- příští neděli 23. 10. je také koncert duchovní
hudby v 15:00 v Nemoticích

