
 

  ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 11.3. 2017 do 18.3. 2018 

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

milonice@dieceze.cz 
P. Martin Kohoutek: 605 352 976 

kohoutek.martin@seznam.cz 

Milonice: 
- modlitby křížové cesty se můžete účastnit během 
postní doby v pátek od 17h a v neděli po mši sv. 
- příští neděli při mši sv. přijme křest Adéla Anna 
Fojtová z Bučovic. Křest je slavností církve, proto 
je budeme, pokud možno, uskutečňovat ve 
shromáždění farnosti při nedělní mši sv. 

Dobročkovice: 
- modlitby křížové cesty se můžete účastnit vždy 
v pátek a v neděli po mši sv. Dnes vedou modlitbu 
muži, příští neděli děti. 

Nemotice: 
- návštěvy nemocných se uskuteční ve 
Snovídkách již ve středu od 13h  
- modlitby křížové cesty se můžete účastnit během 
postní doby v neděli přede mší sv. od 10:30 

- v pátek po mši sv. můžete na faře vyrábět dárky 
pro domov důchodců. 

- příští v neděli 18.3. v 17h jste zváni na biblickou 
hodinu na faru v Milonicích. Tématem bude prorok 
Izaiáš. Písmo sv. s sebou. 
 
- další příprava dětí s rodiči k 1. sv. přijímání se 
uskuteční v úterý 13.3. na faře v Nemoticích. 
- přihlášky na letní chaloupku pro děti od 1.do 9. 
třídy jsou k dispozici v sákristii. 
 
- sbírka minulé neděle na energie. 
 
-zaváděn nový email farností: milonice@dieceze.cz 
 

- Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní 

setkání mládeže, které proběhne v sobotu 24. března 

2018 v Brně. Začínáme v 8:30 hodin v katedrále. 

http://brno.signaly.cz/dcm/ 

neděle 

 4. NEDĚLE POSTNÍ 

08:00 
Milonice 

Za Růženu Puklovou, manžela a syna 

09:30 
Dobročkovice 

Na vlastní úmysl 

11:00 
Nemotice 

Za farníky 

pondělí  -  

úterý 
VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ 

PAPEŽE FRANTIŠKA 
-  

středa  
18:00 
Dobročkovice 

 

čtvrtek  

18:00 
Nemotice 

 

19:00 
Milonice 

Eucharistická adorace 

pátek 
 

 
17:30 
Milonice 

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží 
ochranu a požehnání 

sobota 
 

Sv. Patrika, biskupa 
08:00 
Milonice 

Na poděkování za dar života s prosbou o dar 
zdraví a Boží ochranu 

neděle 
 

5. NEDĚLE POSTNÍ 

08:00 
Milonice 

Za živou a + rodinu Navrátilovu a Jeřábkovu 

09:30 
Dobročkovice 

Za + Františka Klečku, manželku a + rodinu 

11:00 
Nemotice 

Za farníky 
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