
 

  ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 5.5. do 12.5. 2019 

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

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

Milonice: 
- dnes po mši sv. kavárna na faře 
- v pátek budou návštěvy nemocných v Uhřicích. 
- modlitby májových pobožností jsou během měsíce 
května každý den v 19h. (kostel/farní kaple) 
- modlitba u kříže u lípy za oběti světových válek 
bude ve středu v 19:15. 
- v následujícím týdnu proběhne vyklizení kostela. 
Ve čtvrtek od 18h (hasiči) a v sobotu od 9h. 
V týdnu od 13.-17.5. bude osekávat a odvážet 
zvlhlou omítku firma Reška. Cena prací 85 tis. Kč. 
Následující sobotu 18.5. bude pravděpodobně již 
úklid a zpětné nastěhování věcí zpět. 
- mše sv. v neděli 12.5. po poradě s farní radou 
nebude, využijte mší sv. v okolních farnostech. 
- v neděli 19.5. hodová mše u kaple v Nesovicích 
v 10h. 

Dobročkovice: 
- modlitby májových pobožností budou během 
měsíce května vždy ve středu půl hodiny přede mší 
sv., ve čtvrtek v 18h a v neděli ve 14:30. 

- letos bude farní kostel zapojen do projektu „Noc 
kostelů“ Uskuteční se večer v pátek 24.5. 

Nemotice: 
- místo neděle 19.5. bude mše sv. s nedělní 
platností v sobotu 18.5. v 18h. 

 
- mše sv. s dětmi bude v pátek 10.5. v Milonicích 
(pravděpodobně v kostele) 
 
- sbírky příští neděle budou věnovány na stavební 
úpravu skladu na faře, který slouží také k uložení 
věcí pro společné aktivity farností. 
 
- v týdnu od 6.-12.5. světový den modliteb za 
povolání 
 
 

neděle 

 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

08:00 
Milonice 

Za Antonína Majtnara, živou a zemřelou 
rodinu 

09:30 
Dobročkovice 

Za Marii Doupovcovou, rodiče, bratry a živou 
rodinu 

11:00 
Nemotice 

Za farníky 

pondělí 
Památka sv. Jana Sarkandra, 

kněze a mučedníka 
- - 

úterý  
07:00 
Milonice 

 

středa 
Panny Marie, Prostřednice 

všech milostí 
18:00 
Dobročkovice 

Za dar zdraví a požehnání pro celou rodinu 

čtvrtek  

17:00 
Mouchnice 

Za zemřelé rodiče Novákovi a Sedláčkovi a 
za živou rodinu Sedláčkovu 

18:00 
Milonice 

Eucharistická adorace 

pátek 
 

 
17:30 
Milonice 

Za Josefa Přikryla, rodinu Křivánkovu a 
Černých 

sobota  
08:00 
Uhřice 

Za Růženu Puklovou, manžela a syna 

neděle 
 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

- 
Kostel v Milonicích z důvodu stavebních 
oprav uzavřen 

09:30 
Dobročkovice 

Za rodiče Marii a Emanuela Handlířovy a 
duše v očistci 

11:00 
Nemotice 
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