
 

  ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 28.4. do 5.5. 2019 

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

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

Milonice: 
- v pátek budou návštěvy nemocných v Nesovicích. 
- v neděli 5.5. přijmou při mši sv. ve farním kostele 
křest Eliška Jeřábková z Nesovic a Gita Žďárková 
z Nesovic. Modlitba růžence přede mši sv. bude za 
křtěné děti a jejich rodiče . 
- během května se uskuteční oklepání zvlhlých 
omítek kostela. Po neděli 5.5. bude nutné kostel 
vyklidit a připravit 
- poděkování za sobotní započetí vyklízení mlatu. 

Dobročkovice: 
- modlitby májových pobožností budou během 
měsíce května vždy ve středu půl hodiny před mší 
sv., ve čtvrtek v 18h a v neděli ve 14:30. 
- letos bude farní kostel zapojen do projektu „Noc 
kostelů“ Uskuteční se večer v pátek 24.5. 

Nemotice: 
-  

- v pátek 3.5. po mši sv. v Milonicích ministrantská 
schůzka 

- poutní mše svatá na Lutrštéku bude 1. května v 
15.00. 
 
- dnešní sbírka je věnována na fond PULS. Příspěvek 
farností je vypočítán na 280,- Kč za dospělou 
osobu. 
 
- pouť do Šaštína v sobotu 25.5., záloha 200,- Kč, 
celková cena 330,- Kč. 
 
 
 

neděle 

 
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

(BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 

08:00 
Milonice 

Za Marii Nebojsovou, manžela a sourozence 

09:30 
Dobročkovice 

Za Ferdinanda a Marii Koudelkovy a živou a 
zemřelou rodinu 

11:00 
Nemotice 

Za farníky 

pondělí 
Svátek sv. Kateřiny Sienské, 

panny a učitelky církve, 
patronky Evropy 

- - 

úterý  - - 

středa Sv. Josefa, dělníka 
18:00 
Dobročkovice 

 

čtvrtek 
Památka sv. Atanáše, biskupa 

a učitele církve 

18:00 
Nemotice 

 

19:00 
Milonice 

Eucharistická adorace 

pátek 
 

Svátek sv. Filipa a Jakuba, 
apoštolů 

17:30 
Milonice 

Za Stanislava Chvátala, syna Stanislava a 
zemřelou rodinu 

sobota  
10:00 
Milonice 

Na úmysl dárce 

neděle 
 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

08:00 
Milonice 

Za Antonína Majtnara, živou a zemřelou 
rodinu 

09:30 
Dobročkovice 

Za Marii Doupovcovou, rodiče, bratry a živou 
rodinu 

11:00 
Nemotice 

Za farníky 
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