
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 29.1 do 5.2 2023 

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

P. Stanislav Mahovský: 608 077 718  
 

Milonice:  

- ve středu v 18:30 bude na faře setkání 
ekonomické rady  

- sbírka minulou neděli na bibli činila 3 350 Kč 

- v pátek po mši sv. bude krátká adorace, litanie a 
zásvětná modlitba k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu 

Dobročkovice: 

- ve středu od 16:30 bude také příležitost ke 
svátosti smíření před i po mši svaté 

- sbírka minulou neděli na bibli činila 642 Kč  

Nemotice:  

- sbírka minulou neděli na bibli činila 2 040 Kč  

 

- ve čtvrtek bude v 18:00 hod. setkání biřmovanců 
na faře  

- v pátek budu navštěvovat nemocné 

- Společnost Katolického domu a farnost Bučovice 
zvou na společenský ples v sobotu 11.2 od 20 hod.  

- v sobotu 11.2 v 18 hod. bude v Žarošicích pouť 
nemocných. Hlavní celebrant: P. Václav Hejč, farář 
z Pozořic. 

 

neděle 
4. v mezidobí 

 

Milonice  
8:00 

Za Františka Pištěláka, 2 rodiče a 3 sestry 

Dobročkovice 
9:30 

Za Jiřího Němečka a rodiče 

Nemotice  
11:00 

Za farníky 

pondělí 4. týdne v mezidobí 
Milonice  
7:00 

 

úterý Památka sv. Jana Boska, kněze  
Nové Hvězdlice 
15:00 

Za živé a + klienty domova a za ty, kdo se o 
ně starají  

středa 4. týdne v mezidobí 
Dobročkovice  
17:00  

od 16:30 ADORACE 
Za Helenu Pavlíkovu a 2 rodiče 

čtvrtek Svátek Uvedení Páně do chrámu 
Nemotice 
17:00 

Na úmysl dárce 

pátek 
Sv. Blažeje, biskupa a 

mučedníka 
Milonice  
7:00 

Na smír k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu 
s prosbou o nová kněžská a řeholní povolání 

sobota 4. týdne v mezidobí 
Milonice  
8:00 

Na smír k Neposkvrněnému srdci Panny Marie 
a za mír ve světě 

neděle  
 

5. v mezidobí 

Milonice  
8:00 

Na poděkování s prosbou o Boží ochrnu pro 
celou rodinu 

Dobročkovice 
9:30 

Za Arnošta Bodečka, manželku a živou a + 
rodinu 

Nemotice  
11:00 

Za Žofii a Fedora Mateleškovi a živou a + 
rodinu 


