
 

  ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 12.5. do 19.5. 2019 

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

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

Milonice: 
- modlitby májových pobožností jsou během měsíce 
května každý den v 19h. (kostel/farní kaple) 
- v úterý v 19h je modlitba májové pobožnosti 
v Uhřicích 
- v sobotu od 8:30 se uskuteční první fáze úklidu po 
stavebních pracích v kostele. Případnou změnu vám 
oznámí členové farní rady. 
- v neděli se konají hody ke cti sv. Jana 
Nepomuckého v Nesovicích, mše sv. ve farním 
kostele nebude. 

Dobročkovice: 
- modlitby májových pobožností budou během 
měsíce května vždy ve středu půl hodiny přede mší 
sv., ve čtvrtek v 18h a v neděli ve 14:30. 

Nemotice: 
- v pátek návštěvy nemocných ve Snovídkách 
- příští neděli v 19.5. mše sv. nebude, mše sv. 
s nedělní platností se koná v sobotu 18.5. v 18h. 

 

- mše sv. s dětmi bude v pátek 10.5. v Milonicích 
(pravděpodobně v kostele) 
 
- sbírky dnešní neděle jsou věnovány na stavební 
úpravu skladu na faře, který slouží také k uložení 
věcí pro společné aktivity farností. 
 
- Farnost Bučovice koná ve dnech 17.-19.5. akci 
„farnost fandí rodině“ 
 
 
 

neděle 

 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

- 
Kostel v Milonicích z důvodu stavebních 
oprav uzavřen 

09:30 
Dobročkovice 

Za rodiče Marii a Emanuela Handlířovy a 
duše v očistci 

11:00 
Nemotice 

Za farníky 

pondělí  
07:00 
Milonice 

Za těžce nemocnou osobu s prosbou o 
Boží ochranu 

úterý Svátek sv. Matěje, apoštola - - 

středa  
18:00 
Dobročkovice 

Za Josefa Rešku, manželku a živou a 
zemřelou rodinu 

čtvrtek 

Svátek sv. Jana 
Nepomuckého, kněze a 
mučedníka, hlavního 

patrona Čech 

18:00 
Nemotice 

 

19:00 
Milonice 

Eucharistická adorace 

pátek 
 

 
17:30 
Milonice 

Za Antonína Koudelku a na poděkování za 
dar zdraví 

sobota  

07:00 
Milonice 

Za Stanislava Chvátala a syna Stanislava 

18:00 
Nemotice 

Za farníky 

neděle 
 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

08:00 
Dobročkovice 

Za Andělu Veselou, manžela s prosbou o Boží 
ochranu pro živou rodinu 

10:00 
Nesovice 

Za všechny občany Nesovic 
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