
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 6.11. do 13.11. 2022 

web: milonice.rkf.cz 
email: stanislav.m@email.cz 

P. Stanislav Mahovský: 608 077 718  
 

Milonice: 

- příští neděli nebude adorace, jak bylo původně 
ohlášeno, ale až za 14 dní 20.11 v 14:00 hod.  

- omítky v kostele pro letošní rok již byly 
dokončeny. Nyní se mohou přisunout zpět lavice a 
zpovědnice                                                        

Dobročkovice: 
- ve středu bude bývat mše sv. již od 17:00 hod.  

Nemotice: 
- dnes po mši sv. bude na hřbitově pobožnost za 
zemřelé 

 

- příští neděli bude sbírka na katolická média 

- při sbírce na misie předminulou neděli bylo 
vybráno: v Milonicích 3355,- Kč; v Dobročkovicích 
3100,- Kč; v Nemoticích 2120,- Kč. Všem dárcům 
Pán Bůh zaplať.  

- za 3 týdny v sobotu 26. 11. bude od 16:00 hod. 
v Uhřicích adventní duchovní obnova, kterou 
povede P. Josef Maincl 

- do úterý 8.11 můžeme ještě získávat plnomocné 
odpustky pro duše v očistci 

neděle 

 
 
 

32. v mezidobí  

 
 

Milonice  
8:00 

Za Marii a Josefa Stehlíkovi, 2 rodiče a 
dceru Marii 

Dobročkovice 
9:30 

Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 
 

Za Marii a Anselma Doupovcovi a Boží 
požehnání pro celou rodinu 

Nemotice  
11:00 

Za farníky (po mši pobožnost na hřbitově) 

pondělí 
32. týdne v mezidobí  

 
Milonice  
7:00 

- 

úterý 
32. týdne v mezidobí  

 
- - 

středa 
Svátek Povýšení lateránské 

baziliky 

Dobročkovice  
16:30 
 
17:00  

ADORACE 
 
Za Josefa Doupovce, sourozence a jejich 
rodiče 

čtvrtek 
Památka sv. Lva Velikého, 

papeže a učitele církve 
Mouchnice 
16:00 

Za Marii a Karla Vítkovi a jejich syna 

pátek Památka sv. Martina, biskupa  Milonice  
17:30 

Za duše v očistci (dětská mše sv.) 

sobota 
Památka sv. Josafata, biskupa a 

mučedníka   
Uhřice  
8:00 

Za sestru Tarzícii Masaříkovou 

neděle  
 

33. v mezidobí  

 

Milonice  
8:00 

Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 

Za živou a + rodinu Svobodovu 

Dobročkovice 
9:30 

Za Františka Pokorného, manželku, dceru a 
živou a + rodinu 

Nemotice  
11:00 

Za farníky 


