
 

  ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 13.8. do 20.8. 2017 

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

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

Milonice 
- 18.-19.8. (pátek a sobota) proběhne generální 
úklid kostela. Prosím o vaši pomocnou ruku. 
V pátek především muže, v sobotu ženy. 
- v pátek mimořádně kvůli úklidu mše sv. již ráno 
v 8h! 
- v sobotu 26.8. hodlají v našem kostele uzavřít 
církevní sňatek pan Martin Jeřábek z Třebíče a 
slečna Růžena Kouřilová z Nesovic. Kdo by věděl o 
překážce k uzavření manželství, ať to neprodleně 
oznámí faráři. 
- ve čtvrtek při adoraci před Nejsvětější svátostí 
budeme prosit za nadcházející ZS. 

Dobročkovice 
-  

Nemotice: 
- návštěvy nemocných v pátek ve Snovídkách 

 
 

- dnes odpoledne obvyklá čtvrtletní možnost přijetí 
svátosti smíření v Milonicích od 15:00-16:00. 
Zpovídají tři zpovědníci. 
 
- poutníci na Velehrad připutují v letošním roce do 
Milonic ve čtvrtek 24.8. Prosím o nabídky ubytování 
pro poutníky.  
 
- v sobotu 19.8. se uskuteční brigáda na stavbu 
pódia na Zahradní slavnost. Prosím především 
muže. 
 
 
 
 

neděle 

 19. neděle v mezidobí 

08:00 
Milonice 

Za Bedřicha Doupovce, manželku a živou a + 
rodinu 

09:30 
Dobročkovice 

Za farníky 

11:00 
Nemotice 

vlastní úmysl 

pondělí 
Památka sv. Maxmiliána 

Kolbeho, kněze a mučedníka 
-  

úterý 

Slavnost 
NANEBEVZETÍ PANNY 

MARIE 

08:00 
Milonice 

Na poděkování Páni Bohu s prosbou o 
ochranu Panny Marie 

středa  
18:00 
Dobročkovice 

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží 
ochranu a ochranu Panny Marie pro živou 
rodinu 

čtvrtek 
 

 
17:00 
Mouchnice 

Za Věru a Jana Křížovy 

pátek 
 

 
08:00 
Milonice 

Za Františku Kalábovou, syna Josefa a celou 
rodinu živou i zemřelou 

sobota 
 

 
08:00 
Uhřice 

Za Stanislava Chvátala a syna Stanislava 

neděle 
 

20. neděle v mezidobí 

08:00 
Milonice 

Za Antonína Majtnera a živou a + rodinu 

09:30 
Dobročkovice 

Za Josefa Rešku a manželku a duše v očistci 

11:00 
Nemotice 

Za farníky 

mailto:kohoutek.martin@seznam.cz

