
 

  ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 17.9. do 24.9. 2017 

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

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

Milonice 
- dnes po mši sv. jste zváni na kavárnu. 
- vyplnit přihlášky do náboženství, výuka začne 
následující čtvrtek 21.9. ve 12:45. 

Dobročkovice 
- návštěvy nemocných v pátek v Dobročkovicích 
 

Nemotice: 
- v pondělí ve 14h se rozloučíme s p. Marií 
Šmakovou 

 
- Fatimský den v kostele v Milonicích v úterý 19.9. 
od 16:30. Růženec, přednáška – Libuše Tesaříková 
(Fatimský apoštolát), mše sv. 
 
- v pátek v kostele v Milonicích mše sv. s dětmi. 
 
- v pátek po mši sv. pro děti i rodiče na faře – 
aktivita: Vyzdobme si klubovnu veselými barvami 

 
- Příští neděli bude sbírka do Fondu na podporu 
kněží a pastorace brněnské diecéze. (2. polovina)  
Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší 
diecézi. (Více informací na fond.biskupstvi.cz). 
 
 
 
 
 
 
 
  

neděle 

 24. neděle v mezidobí 

08:00 
Milonice 

Za Janu Rusovou, manžela a celou rodinu 

09:30 
Dobročkovice 

Za Ludmilu a Arnošta Bodečkovy a rodiče 

11:00 
Nemotice 

Za farníky 

pondělí  - V Nemoticích ve 14h pohřební mše sv. 

úterý  
17:30 
Milonice 

Na poděkování P. Marii 

středa 
Památka sv. Ondřeje Kim Tae-
gona, kněze, Pavla Chong Ha-

sanga a druhů, mučedníků 

18:00 
Dobročkovice 

Na poděkování za Boží ochranu s prosbou o 
Boží požehnání do dalších let společného 
života 

čtvrtek 
 

Svátek sv. Matouše, apoštola a 
evangelisty 

17:00 
Snovídky 

NUD 

18:00 
Milonice 

Eucharistická adorace 

pátek 
 

 17:30 
Milonice 

Na poděkování za dar života, zdraví, Boží 
ochranu a Boží milosti 

sobota 
 

Památka sv. Pia z Pietrelciny, 
kněze 

08:00 
Nesovice 

Za Růženu Puklovou a Růženu Učňovou 

neděle 
 

25. neděle v mezidobí 

08:00 
Milonice 

Za Marii a Josefa Stehlíkovy, dvoje rodiče a 
živou rodinu 

09:30 
Dobročkovice 

Za Antonínu Boudovou, bratra, rodiče a Boží 
požehnání pro celou rodinu 

11:00 
Nemotice 

Za farníky 
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