
 

  ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 18.3. 2017 do 25.3. 2018 

web: milonice.rkf.cz 
email: milonice@dieceze.cz 

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

Milonice: 
- modlitba kříž. cesty v pá v 17h a v neděli. 
- začátek mše sv. na Květnou neděli již v 7:45! 

Dobročkovice: 
- modlitby kříž. cesty v pátek a příští neděli v 15h. 
Dnes vedou modlitbu děti. 
- návštěvy nemocných proběhnou v pátek 
v Dobročkovicích 
- ve středu 28.3. od 17h sv. smíření 

Nemotice: 
- modlitba kříž. cesty v neděli od 10:30 
- v úterý vzájemná modlitba boshosl. a farn. Nem. 

- dnes - v neděli 18.3. v 17h jste zváni na biblickou 
hodinu na faru v Milonicích. Tématem bude prorok 
Izaiáš. Písmo sv. s sebou. 
- v pátek mše sv. s dětmi v Milonicích 
- další příprava dětí s rodiči k 1. sv. přijímání se 
uskuteční v pátek 23.3. na faře v Milonicích. 

- v sobotu 24.3. duch. obnova v Brankovicích v 16h.   
- příležitost ke sv. smíření příští neděli 14h Brank., 
15h Milonice, 16h Bohdalice (3 zpovědníci) 
- přihlášky na letní chaloupku pro děti od 1.do 9. 
třídy jsou k dispozici v sákristii. 
- zapojení se do donátorství PULS. 

- 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/ 
- Zveme vás na pouť do Sloupu na květný pátek 
23. března. Z Bučovic od Arkády v 7:30. 
- Na pašije hrané asi 200 živými herci ve Žďáru 
nad Sázavou pojedeme autobusem z Bučovic. 
Odjezd 27.3. v 17:30 od hotelu Arkáda v Bučovicích 
a návrat ve 22:30 hod. Na obojí se můžete přihlásit 
na čísle 777 210 010, nebo přes email: 
bucovice@dieceze.cz. 

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 

pondělí 
Slavnost SVATÉHO 

JOSEFA, SNOUBENCE 
PANNY MARIE 

17:30 
Milonice 

Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu 

úterý  -  

středa  
18:00 
Dobročkovice 

Za Josefa Koutného, Vincence Knapa a kněze 
rodáky 

čtvrtek  

16:00 
Snovídky 

Za Josefa Honka a celou živou rodinu 

18:00 
Milonice 

Eucharistická adorace 

pátek 
 

 
17:30 
Milonice 

Na poděkování za dar života 

sobota 
 

 
08:00 
Nesovice 

Za Jana a Ludmilu Pištělákovy a syna Jana 

neděle 
 

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) 
NEDĚLE 

07:45 !!! 
Milonice 

Za Marii Filipovou, manžela a dva syny 

09:30 
Dobročkovice 

 

11:00 
Nemotice 
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