
 

  ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 9.10. do 16.10. 2016 

milonice.rkf.cz 
rkf.milonice@gmail.com 

farní telefon: 733 275 736 
P. Martin Kohoutek: 605 352 976 

kohoutek.martin@seznam.cz 

 
Milonice 
- příští neděli při mši sv. poděkujeme za úrodu 

-Misijní neděle *letos připadá na 23. října. Opět se 
chceme aktivně zapojit s misijním jarmarkem a stejně 
jako v minulých letech bychom chtěli jarmark otevřít i 
pro ty, kteří do kostela nechodí. Proto prosíme šikovné 
ženy, muže, holky i kluky, aby  se zapojili do pečení 
koláčů, zákusků, sušenek, drobného cukroví apod., 
nebo vyrobení nějaké drobnosti na prodej. Své výrobky 
prosím přineste zabalené a opatřené cenovkou. Při 
oceňování věcí nebuďte zbytečně skromní a cenu 
navyšte, abychom pro misie získali co nejvíc peněz 
Dobročkovice 
- příští neděli při mši sv. poděkujeme za úrodu 
- růžencové pobožnosti se konají během měsíce října 
každou neděli ve 14:30 a ve čtvrtek v 17:00. 
Nemotice: 
-Během měsíce října se budou v kostele v Nemoticích 
prodávat kalendáře na příští rok. 
 

 
- příští pátek se uskuteční mše sv. s dětmi – první 
v tomto školním roce. Místo konání: kostel 
v Milonicích v 17:30. 
 
-dnes sbírka na Podporu pastorace a kněží diecéze! 
 
-příští neděli 16.10. se uskuteční koncert duchovní 
hudby v kostele v Nemoticích. Začátek v 15:00.  
 
 
-Pouť „NÁRODNÍ SVĚTCI“ pro mládež v termínu 28.-
29.10. s farností Slavkov, vede p. Milan Vavro. Na 
programu je návštěva Staré Boleslavi s bazilikou sv. 
Václava, sály arcibiskupství, klášter Křížovníků, 
Svatovítská katedrála, Pražské Jezulátko, parlament. 
Přihlaste se dnes! 

 

neděle 

 
28. neděle v mezidobí 

 

08:00 
Milonice 

Za Václava a Emilii Budíkovy a vnuka 
Stanislava 

9:30 
Dobročkovice 

Za Petra Boudu, dvě zemřelé manželky a 
rodiče 

11:00 
Nemotice 

Za farníky 

pondělí 
 

 -  

úterý 

 
Památka sv. Jana XXIII., papeže -  

středa Památka sv. Radima, biskupa -  

čtvrtek 
 

 -  

pátek 
 

 
17:30 
Milonice 

Za živou a + rodinu Pištělákovu a 
Němcovu 

sobota 
 

Památka sv. Terezie od 
Ježíše, panny a učitelky 

církve 

8:00 
Milonice 

 

neděle 

 
29. neděle v mezidobí 

 

08:00 
Milonice 

Na poděkování za úrodu 

9:30 
Dobročkovice 

Za Antonína Boudu, bratra, rodiče a celou 
rodinu 

11:00 
Nemotice 

Za farníky 

mailto:kohoutek.martin@seznam.cz

