
 

  ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 16.4. do 23.4. 2017 

web: milonice.rkf.cz 
email: rkf.milonice@gmail.com 

P. Martin Kohoutek: 605 352 976 
kohoutek.martin@seznam.cz 

Milonice 
-  

Dobročkovice 
-  

Nemotice: 
- návštěvy nemocných proběhnou v pátek ve 
Snovídkách. 

- příští neděli společné udělování svátosti 
nemocných. Přijímají ti, kteří pociťují dopad stáří a 
ti, kteří jsou vážně nemocní. Je potřebné, aby 
přijímající v nejbližší uplynulé době vykonali sv. 
smíření a byli disponibilní přijmout eucharistii. 
Zapisujte se na archy v sákristii. 
 
- přihlášky na letní prodloužený víkend pro děti 
v termínu 13.-16.7. 2017 odevzdat dnes (zítra). 

- můžete se přihlásit celodenní pouť na Živčákovu 
horu (Turzovku) v neděli 4.6.2017. Přihlašovací 
archy v sákristii. 
 
- v pátek 21.4. v 18:30 vás srdečně zveme na akci s 
názvem Jarní dobroty. Čeká nás výroba laskomin a 
pochutin s jarní a velikonoční tématikou. Na své si 
přijdou především děti, ale věříme, že nabídnuté 
aktivity zaujmou i ostatní generace. S sebou si 
prosím vezměte pracovní zástěru nebo staré tričko 
a sáček nebo krabičku na vyrobené dobroty. Na 
všechny se těší team Hortus Apertus. 
 
- v sobotu 6.5.se koná setkání ministrantů brněnské 
diecéze v Kněžském semináři v Olomouci. 
Přihlášení do příští neděle 23.4. u o. Martina 

neděle 

 

 

Slavnost 

VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ 

08:00 
Milonice 

Za + Marii Filipovou, manžela a syna 

09:30 
Dobročkovice 

Na poděkování za dar zdraví, Boží 
požehnání, s prosbou o stálou ochranu 

11:00 
Nemotice 

Za farníky 

pondělí v oktávu velikonočním 

08:00 
Milonice 

Za Vlastu Machálkovou, manžela, syna 
Jakuba a dvoje rodiče 

09:30 
Dobročkovice 

 

11:00 
Nemotice 

 

úterý v oktávu velikonočním -  

středa v oktávu velikonočním 
18:00 
Dobročkovice 

Za Annu a Františka Boudovi a Boží 
požehnání pro celou rodinu 

čtvrtek 
 

v oktávu velikonočním 

17:00 
Snovídky 

 

18:00 
Milonice 

     Eucharistická adorace              

pátek 
 

v oktávu velikonočním 
17:30 
Milonice 

Na poděkování za dar života 

sobota 
 

v oktávu velikonočním 
8:00 
Nesovice 

 

neděle 
 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
(BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 

08:00 
Milonice 

Za živé a + farníky obce Milonice 

9:30 
Dobročkovice 

Za Ferdinanda a Marii Koudelkovy, syna a 
živou a + rodinu 

11:00 
Nemotice 

Za farníky 

mailto:kohoutek.martin@seznam.cz

