
 

  ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 13.5. do 20.5. 2018 

web: milonice.rkf.cz 
email: milonice@dieceze.cz 

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

Milonice: 
- v pátek ve 15h se rozloučíme s paní Marií 
Handlířovou z Uhřic. 
- v úterý od 9h se koná velký úklid fary. Přijďte 
prosím pomoci. Kontakt: p. Čundrlová a Kryštofová  
- v sobotu po mši sv. svátost smíření pro děti, které 
přistoupí k 1. sv. přijm. v Milonicích a jejich rodiče 
a příbuzné. 
- v neděli při mši sv. přistoupí děti k 1. sv. 
přijímání, mše sv. bude až v 9:30! 
-Májové pobožnosti: 
V Milonicích po-ne  
V Nesovicích po celý květen po-čt a so v 17h. 
V Uhřicích májová pobožnost v út a so v 19h. 

Dobročkovice: 
- v neděli bude opět mše sv. v 8:00! 
- májové pobožnosti: st - 17:30, čt – 18h, ne 14:30 

Nemotice: 
- návštěvy nemocných v pátek ve Snovídkách 

- v pátek v 18:30 poslední příprava dětí na 1. sv. 
přijímání v Milonicích na faře. 
 
- v sobotu jste zváni do kostela v Milonicích 
v poslední den svatodušní novény na vigilii slavnosti 
Seslání D.S. 
 
- List biskupů k tzv. Istanbulské smlouvě, který 
podepsala ČR 2.5. 2018, jedná se o dokument vyšší 
právní síly než je národní legislativa. Je zde 
předloženo rozporuplně téma potírání násilí vůči 
ženám, které ovšem v sobě skrývá tendence 
genderové politiky zpochybňující úlohu muže a 
ženy. Podrobně viz. nástěnka.   
 
- NOC KOSTELŮ 
Kostele sv. Václava v Nemoticích bude 25.5. 
zapojen do projektu Noci kostelů. Jste zváni na 
program od 19-22h. Více na plakátu.  

neděle 

 

Slavnost 
NANEBEVSTOUPENÍ 

PÁNĚ 

08:00 
Dobročkovice 

Za farníky 

09:30 
Nesovice 

Za Antonína Koudelku, dvoje rodiče a na 
poděkování za dar zdraví 

11:00 
Nemotice 

Za rodiče Varmužovy a prarodiče z obou 
stran 

pondělí Svátek sv. Matěje, apoštola 
07:30 
Milonice 

Za Bedřišku Wimrovou (zádušní mše) 

úterý  -  

středa 
Svátek sv. Jana Nepomuckého, 
kněze a mučedníka, hlavního 

patrona Čech 

18:00 
Dobročkovice 

 

čtvrtek  

18:00 
Nemotice 

 

19:00 
Milonice 

Eucharistická adorace 

pátek 
 

 15:00 
Milonice 

Pohřební mše sv. 

sobota 
 

 08:00 
Milonice 

Za rodinu Jetelinovu, Kresanovu a 
Červenkovu 

neděle 
 

Slavnost 
SESLÁNÍ DUCHA 

SVATÉHO 

08:00 
Dobročkovice 

Za + Josefa a Andělu Veselých a zemřelou 
rodinu 

09:30 
Milonice 

Za Milana Učně, živou a zemřelou rodinu 

11:00 
Nemotice 

Za farníky 
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