
 

  ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 21.1. 2017 do 28.1. 2018 

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

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

Milonice: 
- v pondělí ve 14h se rozloučíme s p. Vlastou 
Štěrbovou z Nesovic 
- ve středu v 19:15 se ve farním sále koná farní 
rada 

Dobročkovice: 
- ve středu od 17:40 možnost sv. smíření 
- v pátek návštěvy nemocných v Dobročkovicích 
- v sobotu 3.2. 2018  hodlají v našem kostele 
přijmout svátost manželství pan Peter Žula a slečna 
Miroslava Hanáková. Kdo by věděl o nějaké 
překážce k uzavření manželství, ať to neprodleně 
oznámí duchovnímu správci farnosti. 

Nemotice: 
- 

 
- dnes v 16:30 v kostele v Milonicích eucharistická 
adorace s Božím slovem do tohoto roku 

- v týdnu od 18. do 25.1. se církev zvláště modlí za 
jednotu křesťanů 
 
- v pátek je mše sv. s dětmi v Milonicích 
 
- farnost plánuje na letní prázdniny pro děti z 
farností týdení tábor na faře v Ostrově u Macochy. 
Mohl by se konat v termínu so 14.7. – so 21.7. 
K vyzvednutí a vyplnění přihlášek vás upozorním 
v následujících týdnech. 
 
-  

neděle 

 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

08:00 
Milonice 

Za Františka Pištěláka, rodiče a dvě sestry 

09:30 
Dobročkovice 

Za farníky 

11:00 
Nemotice 

Za Žofii Mateleškovou, jejího manžela a syna 
Stanislava 

pondělí  - V Milonicích pohřební mše sv. ve 14h 

úterý  -  

středa 
Památka sv. Františka 

Saleského, biskupa a učitele 
církve 

18:00 
Dobročkovice 

Za Arnošta a Ludmilu Bodečkovy a jejich 
rodiče 

čtvrtek 
Svátek Obrácení sv. Pavla, 

apoštola 

16:00 
Snovídky 

 

18:00 
Milonice 

Eucharistická adorace 

pátek 
 

Památka sv. Timoteje a Tita, 
biskupů 

17:30 
Milonice 

Na smír k Božskému Srdci  

sobota 
 

 08:00 
Milonice 

Za Anežku Doupovcovou, manžela a děti 

neděle 
 

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

08:00 
Milonice 

Za farníky 

09:30 
Dobročkovice 

Za Karlu Reškovou, manžela a živou a 
zemřelou rodinu 

11:00 
Nemotice 

Na poděkování za 90 let života 

mailto:kohoutek.martin@seznam.cz

