
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 12.2  do 19.2 2023 

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

P. Stanislav Mahovský: 608 077 718  
 

Milonice:  

- v sobotu 18.2 v 14:00 budu žehnat novou školku  

- k uhrazení opravy obrazu křížové cesty č. 10 se mi 
již přihlásil jeden zájemce. Je ochoten uhradit 
polovinu částky. Pokud by si někdo chtěl vzít zbylou 
polovinu, měli bychom již všechny křížové cesty 
finančně zajištěné.  

- před každou mší sv. popřípadě i po ní bude 
příležitost ke svátosti smíření  

Dobročkovice: 

- ve středu od 16:30 bude příležitost ke svátosti 
smíření  

Nemotice:  

- ve čtvrtek před i po mši sv. bude příležitost 
přijmout svátost smíření  
 

- příští neděli bude sbírka na Haléř sv. Petra.  

- také budu udělovat svátost nemocných těm, kteří 
jsou starší šedesáti let, nebo jsou nějak nemocní a 
budou dobře připraveni přijmout tuto svátost 
 
- 23.2 a 9. a 23.3 od 17:00 do 18:30 se budou konat 
na biskupství v Brně Petrov 2 teologické večery. 
Přednáší P. Stanislav Drobný. Více na plakátu ve 
vývěsce 

neděle 6. v mezidobí  

Milonice  
8:00 

Za Františku Bodečkovu, manžela a živou a 
+ rodinu Koudelkovu 

Dobročkovice 
9:30 

Za Štěpána a Marii Venhudovi, živou a + 
rodinu a na poděkování 

Nemotice  
11:00 

Za Josefa a Marii Kocourkovi a živou a + 
rodinu  

pondělí 6. týdne v mezidobí 
Milonice  
7:00 

Na poděkování za všechna přijatá dobrodiní 
a za rodinu  

úterý 6. týdne v mezidobí - - 

středa 6. týdne v mezidobí 
Dobročkovice  
17:00  

 

čtvrtek 6. týdne v mezidobí 

Nemotice 
17:00 

 

  

pátek 
Památka sv. Alexia a druhů, 

mučedníků 
Milonice  
7:00 

 

sobota 6. týdne v mezidobí 
Milonice  
8:00 

 

neděle  
 

7. v mezidobí 

Milonice  
8:00 

Za Josefa Jetelinu a živou a + rodinu 

Dobročkovice 
9:30 

Za farníky 

Nemotice  
11:00 

Za Žofii a Fedora Mateleškovi a jejich syny 
Stanislava a Františka 


