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 30.10. do 6.11.2022
neděle

Neděle
Slavnost VŠECH
SVATÝCH

pondělí

Památka sv. Wolfganga, biskupa

úterý

Slavnost VŠECH SVATÝCH

středa

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ
ZEMŘELÉ

čtvrtek

Svatého Martina de Porres

pátek

sobota

neděle

Památka sv. Karla
Boromejského, biskupa

1. pátek v měsíci
31. týdne v mezidobí
1. sobota v měsíci

Neděle 32. v mezidobí

Dobročkovice
10:00

Za živé a + rodáky Dobročkovské s prosbou o
požehnání pro farnost i obec

Milonice
7:00
Milonice
17:00

Za farníky

Milonice
16:30
Dobročkovice
18:00

Na úmysl papeže
(po mši sv. pobožnost na hřbitově)
Za rodiče Pištělákovy
Za + biskupy a kněze brněnské diecéze
(po mši sv. pobožnost na hřbitově)

Nemotice
17:00
Milonice
7:00

Na smír k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu
s prosbou o nová kněžská a řeholní povolání

Nesovice
8:00

Na poděkování za 40 let života s prosbou o
požehnání do dalších let

Milonice
10:00
Milonice
8:00

Pohřeb p. Jaroslavy Kučerové
Za Marii a Josefa Stehlíkovi, 2 rodiče a
dceru Marii
Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Dobročkovice
9:30
Nemotice
11:00

Milonice:
- v neděli za 13.11. bude ve 14.00 hod. ADORACE
- v pátek bude v Milonicích beseda s profesionálním
vojákem o jeho službě v armádě
Dobročkovice:
- děkuji všem, kteří se obětavě zapojili do úklidu
kostela.
- ve středu po mši sv. bude na hřbitově pobožnost
za zemřelé
- v pátek v 17:30 bude opět setkání biřmovanců na
faře v Milonicích
Nemotice:
- děkuji všem, kteří minulou neděli připravovali a
také přispěli na misijní jarmark i svými dary.
Výtěžek činil 5 355-, Kč.

Za Marii a Anselma Doupovcovy a Boží
požehnání pro celou rodinu
Za farníky (po mši pobožnost na hřbitově)

- příští neděli po mši sv. bude na hřbitově
pobožnost za zemřelé
- minulou neděli bylo na při sbírkách na misie
vybráno: v Milonicích 3355,- Kč; v Dobročkovicích
3100,- Kč; v Nemoticích 2120,- Kč. Všem dárcům
Pán Bůh zaplať.
- v sobotu 26. 11. bude v Uhřicích adventní
duchovní obnova, kterou povede P. Josef Maincl
- v pátek budu navštěvovat nemocné

