
 

  ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 8.1. do 15.1. 2017 

web: milonice.rkf.cz 
email: rkf.milonice@gmail.com 

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

Milonice 
- návštěvy nemocných v pátek v Uhřicích a 
Milonicích 
 
-  na dnešní neděli 8.1. připadá na naši farnost den 
vzájemných modliteb Kněžského semináře 
v Olomouci a moravských farností. Připojíme se při 
večerní adoraci v 17:30. 

Dobročkovice 
-  

Nemotice: 
-  

 
- v neděli 8.1.v 17.30 adorace s vyprošením 
Božího slova na rok 2017 
 
- poděkování tříkrálovým koledníkům 
 
- ples děkanství se koná v sobotu 18.2. 2017 
v Drnovivích. Zájemci o vstupenky se mohou zapsat 
v sákristii. 

V sobotu 14. ledna v 16,30 hodin začne na faře ve 

Slavkově u Brna další kurz Charismatické obnovy 

(též někdy nazývaný seminář Obnovy v Duchu 

svatém). První přednášku bude mít o. Petr Karas z 

Dolních Bojanovic. Jedná se o deset setkání (budou 

se pravděpodobně konávat v sobotu navečer kolem 

16,30-19,00 – dle domluvy). Zváni jsou všichni, kdo 

kurzem zatím neprošli, také jsou srdečně zváni 

zájemci z jiných farností. Více informací vám v 

těchto dnech podá o. Milan Vavro (mb. 604 280 

160). Hlásit se můžete mejlem na vavro@dieceze.cz 

nebo přijít na první setkání a tam se přihlásit.  

 
- příští neděli sbírka určená na energie. 
 
 

neděle 

 

 

(Mil) Svátek Křtu Páně 

(Dobr, Nem) Slavnost 
ZJEVENÍ PÁNĚ 
přeložená na neděli  

08:00 
Milonice 

Za Emílii a Václava Budíkovy a vnuka 
Stanislava 

09:30 
Dobročkovice 

Za Ferdinanda a Marii Koudelkovy, syna a 
živou a + rodinu 

11:00 
Nemotice 

Za farníky 

pondělí V Dobr. (svátek Křtu Páně) 
08:00 
Dobročkovice 

 

úterý  
08:00 
Milonice 

 

středa  
18:00 
Dobročkovice 

Za Antonii a Josefa Novákovy a živou a + 
rodinu 

čtvrtek 
 

 
 

18:00 
Nemotice 

 

pátek 
 

 17:30 
Milonice 

Za celou živou a + rodinu Posoldovu 

sobota 
 

 
08:00 
Uhřice 

Za živou a + rodinu Jeřábkovu a duše v 
očistci 

neděle 
 

2. neděle v mezidobí 

08:00 
Milonice 

Za + Marii Filipovou, manžela a syna 

9:30 
Dobročkovice 

Za farníky 

11:00 
Nemotice 

Za + Pavla Žáka 
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