
 

  ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 9.6. do 16.6. 2019 

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

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

Milonice: 
- návštěvy nemocných v pátek v Uhřicích 
- příští neděli sbírka na energie 

Dobročkovice: 
- ve středu od 17:40 příležitost ke sv. smíření 

Nemotice: 
-  

- v pátek mše sv. s dětmi v Milonicích 
 
- koncerty schol farností v kostele v Brankovicích 
v neděli 9.6. 
 
- sbírky dnešní neděle jsou určeny na Charitu 
 

-  Festival Kefasfest je křesťanský festival pro 

mládež s bohatým programem plným hudby, 
sportovních aktivit a kreativních workshopů. 
Program doplňují výstavy a přednášky na aktuální 

témata. Akce se uskuteční v prostorách bývalého 
kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích o víkendu 
21. – 23. 6. 2019. www.kefasfest.cz 
 
-Celostátní setkání animátorů v Chotěboři od 13. do 
18. srpna. Více o akci a přihlašování na 
https://csa2019.signaly.cz/ 
 
- "Zveme vás na děkanátní poutní zájezd do Itálie 
se sv. Františkem a o. Pio. Navštívíme mj. Assisi, La 
Vernu, San Giovanni Rotondo. Ve dnech 5.-
12.10.2019. Více informací je na 
www.farnostslavkov.cz." 

neděle 

 

Slavnost  
SESLÁNÍ DUCHA 

SVATÉHO 

08:00 
Milonice 

Za živé a zemřelé farníky z Milonic s prosbou 
o Boží požehnání 

09:30 
Dobročkovice 

Za farníky 

11:00 
Nemotice 

Za zemřelého manžela Oldřicha, za zemřelé 
rodiče Řezňákovy a Skálovy, za zemřelé 
sourozence a prarodiče Pomajbíkovy a 
Řezňákovy, za dar zdraví, ochranu a pomoc 

pondělí 
Památka Panny Marie, Matky 

církve 
07:00 
Milonice 

 

úterý 
Památka sv. Barnabáše, 

apoštola 
- - 

středa  
18:00 
Dobročkovice 

 

čtvrtek 
Svátek Ježíše Krista, 
nejvyššího a věčného 

velekněze 

17:00 
Mouchnice 

 

19:00 
Milonice 

Eucharistická adorace 

pátek 
 

 
17:30 
Milonice 

Za rodiče Pištělákovy 

sobota Sobotní památka Panny Marie 08:00 
Uhřice 

Za Růženu Puklovou, manžela a syna 

neděle 
 

Slavnost  
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

08:00 
Milonice 

Za živou a zemřelou rodinu Nebojsovu a 
Hrubých 

09:30 
Dobročkovice 

Za farníky 

11:00 
Nemotice 

Za Jaroslava Rivolu a duše v očistci 
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