
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 23.6. do 30.6. 2019 

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

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

Milonice: 
- po nedělní hodové mši sv. bude před kostelem 
žehnání nového hasičského vozu. 
- poděkování za nátěr podlah ve skladu 
- poděkování za další fázi vyklízení farního mlatu 

Dobročkovice: 
- ve středu od 17:40 příležitost ke sv. smíření 
- návštěvy nemocných budou v pátek 
v Dobročkovicích 
- příští neděli hodová mše sv. v Milonicích 

Nemotice: 
- příští neděli hodová mše sv. v Milonicích 
- 5.7. hodová mše sv. v Mouchnicích v 9:30 

 
- sbírka dnešní neděle je určena na bohoslovce 
 
- ve čtvrtek pravidelnou adoraci v Milonicích bude 
doprovázet zpěvem schola Ducha Svatého z Brna 
(ženský chorální zpěv). Zpěv invitatoria, při kterém 
můžeme v stupovat do kostela začíná v 18:20. 
 

- v pátek poslední mše sv. s dětmi v tomto školním 
roce v Milonicích. Příležitost ke sv. smíření zvláště 
pro děti před prázdninami od 17 -17:30. Po mši sv. 
táborák s opékáním špekáčků na farní zahradě.  
 
- v neděli hodová mše sv. Milonicích, společná pro 
všechny tři farnosti. Příležitost ke sv. smíření bude 
od 9 – 9:50. 
 
- v neděli 7.7. v 10h v kostele sv. Cyrila a Metoděje 
ve Starých Hvězdlicích posvětí při mši sv. nový 
oltář. Biskup Vojtěch Cikrle. 
 
 

neděle 

 

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
(Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ 

Dobr., Nem.) 

08:00 
Milonice 

Za Marii Wolfovou a živou a zemřelou rodinu 
Kupkovu a Wolfovu 

09:30 
Dobročkovice 

Za Josefa Doupovce, rodiče, 
sourozence a živou a zemřelou 
rodinu 

průvod obcí 

pondělí 
Slavnost  

NAROZENÍ SVATÉHO 
JANA KŘTITELE 

17:30 
Milonice 

 

úterý  - - 

středa  
18:00 
Dobročkovice 

 

čtvrtek  

17:00 
Snovídky 

 

18:30 
Milonice 

Eucharistická adorace 

pátek 
 

Slavnost 
NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE 

JEŽÍŠOVA 

17:30 
Milonice 

 
Sv. smíření  
17-17:30 

sobota 

Slavnost SV. PETRA A 
PAVLA, APOŠTOLŮ, 

hlavních patronů brněnské 
diecéze 

07:00 
Milonice 

 

neděle 
 

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:00 
Milonice 

Za živé a zemřelé hasiče a 
farníky z farností 

Sv. smíření  
9 -9:50 
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