
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 8.9. do 15.9. 2019 

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

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

Milonice: 
- dnešní sbírka je věnována na energie 
- sbírka příští neděli na opravy v kostele 
- v pondělí je mše sv. u kaple v Nových Zámcích. 
- v pátek návštěvy nemocných v Uhřicích 
- vzadu v kostele jsou přihlášky do náboženství na ZŠ v 
Nesovicích, vyplněné mi odevzdejte do příští neděle 

Dobročkovice: 
- v pátek návštěvy nemocných v Dobročkovicích. Od 
nového školního roku budou návštěvy nemocných 
zpravidla 2. pátek v měsíci. 
- v pátek adorační den farnosti Dobročkovice a den 
vzájemných modliteb s kněžským seminářem. Začátek 
v 8h, zakončení v 17:30 požehnáním, mše sv. v 18h. 
Zapište se prosím na službu v kostele. 

Nemotice: 
- dnešní sbírka je věnována na uhrazení nákladů 

stavebních prací na faře 

 
- v pátek bude první mše sv. s dětmi v novém školním 
roce, uskuteční se v Dobročkovicích v 18h. 
 

-poděkování pořadatelům, účinkujícím, obsluhujícím, 
uklízejícím a dalším pomáhajícím za uspořádání farní 
aktivity – Zahradní slavnosti 
 
- mše svaté Lutršték v 8,00, 9,00 a 10,30h Celebr.  P. 
Vrbacký. Svátostné požehnání ve 14:30. Možnost jet tam 
na kole v 13h z Nesovic za příhodného počasí, nahlašte 
se mi do neděle. 
 
- cestovní kancelář Salajka nabízí ještě 6 volných míst na 
letošní národní pouť do Říma. Pro zájemce přijede auto 
do Bučovic. Viz. plakát. Kontakt: 775 231 408 
 
- Vyučování náboženství v Brankovicích: 1. a 2. tř. - 
pondělí od 13h, 3. a 4. tř. - středa od 13h, 5. a 6. tř - 
pondělí od 14h, 7-9. tř. - středa od 14h. 
 
"Slavkovský děkanát pro mládež od 6. do 9. třídy 
připravil poutní zájezd "Za sv. Klementem Maria 
Hofbauerem do Znojma a Vídně" ve dnech 27.-28.září. 
Hlásit se můžete na emailu: bucovice@dieceze.cz" 
  

 
neděle 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

08:00 
Milonice 

Za živou a zemřelou rodinu Hrubých a 
Kiliánovu a duše v očistci 

09:30 
Dobročkovice 

Za Františku a Jana Novákovy a jejich 
rodiče, za Marii Marešovou a Petra Boudu 

11:00 
Nemotice 

Za farníky 

pondělí  
18:00 
Nové Zámky 

Za živé a zemřelé občany Nových Zámků 

úterý  
07:00 
Milonice 

 

středa  
18:00 
Dobročkovice 

 

čtvrtek  

17:00 
Mouchnice 

Za Miladu a Tomáše Staňkovy 

19:00 
Milonice 

Eucharistická adorace 

pátek 
 

Památka sv. Jana 
Zlatoústého, biskupa a 

učitele církve 

18:00 
Dobročkovice 

 

sobota 
Svátek Povýšení svatého 

kříže 
08:00 
Uhřice 

Za Růženu Puklovou, manžela a syna 

neděle 
 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

08:00 
Milonice 

Za Růženu Puklovou, manžela , syna a duše v 
očistci 

09:30 
Dobročkovice 

Za Bedřicha Pištěláka, rodiče, sestru a živou 
a zemřelou rodinu 

11:00 
Nemotice 

Za farníky 
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