
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 13.10. do 20.10. 2019 

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

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

Milonice: 
- v pátek pohřeb pana Vladislava Kadlce z Uhřic 
- příští neděli se koná misijní jarmark 
- organizátoři misijního jarmarku prosí, abyste své 
výrobky nosili na faru v sobotu od 16-19h. 
- na sobotní brigádě nás bylo 13, zvládla se asi ¼ 
úklidových prací, příští brigáda bude v sobotu 9.11. 

Dobročkovice: 
- ve středu od 17:40 příležitost ke svátosti smíření 

Nemotice: 
- ve čtvrtek od 17:40 příležitost ke svátosti smíření 
- v pátek návštěvy nemocných ve Snovídkách 
- příští neděli se koná misijní jarmark 
- kdo by měl zájem na misijní neděli 20.10. nějak či 
něčím přispět, může své upečené či vyrobené 
příspěvky přinést před mší , oceněné a zabalené. 
- dnešní sbírka je na práce provedené na faře 
- za čtrnáct dní 27.10. bude společná nedělní mše 
v Dobročkovicích (hody) 

- příští neděli bude sbírka určena na misie 
 
- dnes - v neděli 13.10. v 16h se koná na faře 
v Milonicích setkání na podporu manželských 
vztahů. Setkání povedou manželé Steingartovi a 
přispějí tématem s názvem „Síla manželství“ 
 
- pozvánka na koncert duchovní hudby v kostele 
v Nemoticích v neděli 20.10. v 16h 
 
 

 
neděle 

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

08:00 
Milonice 

Za Marii Filipovou, manžela a dva syny 

09:30 
Dobročkovice 

Za Marii Pokornou, manžela a dceru 

11:00 
Nemotice 

Za farníky 

pondělí  - - 

úterý 

Památka sv. Terezie od 
Ježíše, panny a učitelky 

církve 

17:30 
Milonice 

Za zemřelou Ludmilu Slezáčkovu, dvoje 
rodiče a dar zdraví 

středa 
Sv. arkéty Marie Alacoque, 

panny 
18:00 
Dobročkovice 

Za Karlu a Josefa Reškovy a duše v očistci 

čtvrtek 
Památka sv. Ignáce 

Antiochijského, biskupa a 
mučedník 

18:00 
Nemotice 

 

19:00 
Milonice 

Eucharistická adorace 

pátek 
 

Svátek sv. Lukáše, 
evangelisty 

15:00 
Milonice 

Pohřeb - Vladislav Kadlec 

sobota  
07:00 
Milonice 

Poděkování Pánu Bohu za dar života 
s prosbou o Boží ochranu a ochranu Panny 
Marie 

neděle 
 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

08:00 
Milonice 

Za Františku a Marii Budíkovy a duše v očistci 

09:30 
Dobročkovice 

Za Marii a Vladimíra Soldánovy a dvoje 
rodiče 

11:00 
Nemotice 

Za farníky 
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