
 

  ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 9.4. do 16.4. 2017 

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

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

Milonice 
- návštěvy nemocných v úterý v Uhřicích 
- v neděli 9.4. možnost svátosti smíření od cca 15h 
do 16h. Tři zpovědníci. 

Dobročkovice 
- ve středu 12.4. možnost přistoupit ke svátosti 
smíření od 17:00 do 17:55 
- díky za předvelikonoční úklid kostela 

Nemotice: 
- možnost svátosti smíření v úterý 11.4. od 17:00 do 
17:55 

 
- Ve čtvrtek po mši na památku Večeře Páně – bdění 
v Getsemanské zahradě do 24:00 
- V pátek v Milonicích v 8:00 modlitba z breviáře, 
následuje křížová cesta, kostel otevřen během dne do 
20:00 
- V sobotu v Milonicích v 8:00 modlitba z breviáře, 
kostel otevřen během dne až do vigilie. 
Zapište se k osobní modlitbě a hlídání kostela na 
archy. 

- Nácvik ministrantské služby bude ve čtvrtek od 
17:00, v pátek od 14:00 a v sobotu ráno po modlitbě 
z breviáře. 
 
- Nabídněte možnost svezení těm, kteří by se sami na 
velikonoční obřady nedostali. 
 
- V neděli na Boží hod budou požehnány pokrmy. 
 
- Vyšel farní zpravodaj. 
 
  - možnost svátosti smíření také v neděli 9.4. 
v Brankovicích v 14-15h, Milonicích 15-16h a 
v Bohdalicích v 16-17h. 
 
- přihlášky na letní prodloužený víkend pro děti 
v termínu 13.-16.7. 2017 jsou k dispozici v sákristii. 
Rodiče, kteří mají zájem přihlásit děti, ať je 
odevzdají do příští neděle! 
 
- farnost uspořádá celodenní pouť na Živčákovu horu 
(Turzovku) v neděli 4.6.2017. Přihlašování možné 
v následujících týdnech. 

neděle 

 

 

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) 
NEDĚLE 

08:00 
Milonice 

Za Františku Bodečkovou, manžela a dvoje 
rodiče 

09:30 
Dobročkovice 

Za farníky 

11:00 
Nemotice 

Za + rodiče Paulovi, jejich děti a duše v 
očistci 

pondělí PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE -  

úterý ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE 
18:00 
Nemotice 

 

středa STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 
18:00 
Dobročkovice 

 

čtvrtek 
 

ZELENÝ ČTVRTEK 
Mše na památku Večeře Páně 

18:00 
Milonice 

Na úmysl dárce 

pátek 
 

VELKÝ PÁTEK 15:00 
Milonice 

Velkopáteční obřady 

sobota 
 

BÍLÁ SOBOTA 20:30 
Milonice 

Za farníky 

neděle 
 

Slavnost 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

08:00 
Milonice 

Za + Marii Filipovou, manžela a syna 

9:30 
Dobročkovice 

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

11:00 
Nemotice 

Za farníky 

mailto:kohoutek.martin@seznam.cz

