
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 22.9. do 29.9. 2019 

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

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

Milonice: 
- příští neděli společná hodová mše sv. 
v Nemoticích 
- při sobotní mši obnoví jeden starší manželský pár 
při svém výročí svatby svůj manželský slib 
- za čtrnáct dní v neděli 5.10. poděkování za úrodu 
- za čtrnáct dní v neděli 5.10. sbírka na energie 
- za tři týdny na sobotu 12.10. vyhlašuji brigádu na 
vyklízení mlatu a nové uložení pódia 

Dobročkovice: 
- v úterý v 19h se sejde farní rada (u Hanáků) 
- příští neděli společná hodová mše sv. v 
Nemoticích 

Nemotice: 
- poděkování za předhodový úklid kostela 
- v neděli od 9-9:55h příležitost ke svátosti smíření 

- sbírka dnešní neděle je určena na fond PULS. 
  
- od čtvrtka 26.9. začíná na ZŠ v Nesovicích výuka 
náboženství 
 
- v pátek mše sv. s dětmi v Milonicích 

- slovo otce biskupa Vojtěcha k fondu na podporu 
kněží a pastorace brněnské diecéze 
 
- v neděli 13.10. odpoledne se koná na faře 
v Milonicích setkání na podporu manželských 
vztahů. Setkání povedou manželé Steingartovi a 
přispějí tématem s názvem „Síla manželství“ 
 
- za čtrnáct dnů – 5.10. prodej kalendářů 
 
- KDU-ČSL vás zve na Svatováclavský koncert. Koná 
se v neděli 29.9. v 19:30 ve farním kostele ve 
Vyškově. 
 
"Slavkovský děkanát pro mládež od 6. do 9. třídy 
připravil poutní zájezd do Znojma a Vídně ve dnech 
27.-28.září. bucovice@dieceze.cz" 
  

 
 

 
neděle 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

08:00 
Milonice 

Za Janu Rusovou a celou živou a zemřelou 
rodinu 

09:30 
Dobročkovice 

Za Antonínu Boudovou, bratra, rodiče a 
celou rodinu 

11:00 
Nemotice 

Za farníky 

pondělí 
Památka sv. Pia z Pietrelciny, 

kněze 
- - 

úterý  
07:00 
Milonice 

Na poděkování za úrodu 

středa  
07:00 
Dobročkovice 

 

čtvrtek  

17:00 
Snovídky 

Za nemocnou osobu 

18:00 
Milonice 

Eucharistická adorace 

pátek 
 

Památka sv. Vincence 
z Paula, kněze 

17:30 
Milonice 

Za prosbu o požehnání pro rodiče a děti 

sobota 

Slavnost SV. VÁCLAVA, 
MUČEDNÍKA, hlavního 

patrona českého národa 
- doporučený svátek 

08:00 
Milonice 

Za živou a zemřelou rodinu Kincovu 

neděle 
 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:00 
Nemotice 
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