
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 27.6. 2020 do 4.7. 2021 

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

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

- Opatření vyhlášené MZČR v souvislosti s COVID, platné od 
26.4. 2021 
- Pro účast na bohoslužbách je nutné dodržet 3 pravidla: 
ochrana dýchacích cest, rozestupy 2m – vyjma členů jedné 
domácnosti, dezinfenkce rukou. 

Milonice: 
- v sobotu při mši sv. společné udělování svátosti 
pomazání nemocných 

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

Nemotice: 
- příležitost ke sv. smíření ve čt od 17:40 

- sbírka dnešní neděle je určena na pomoc postiženým 
živelné pohromy na jihovýchodní Moravě 
- v pátek návštěvy nemocných v Nes, Snov a Dobr, 
mohou se přihlásit i ti, kteří se z důvodů pandemie 
nezúčastňovali 
- táboráku na farní zahradě se zúčastnily děti z farnosti 
 Milonice a Dobročkovice 
- hodová mše sv. ke cti sv. Petra a Pavla bude 
v Milonicích v neděli 4.7. V ne 4.7. bude mít farnost 

Milonice a Dobročkovice mši sv. společnou v Milonicích 
v 9h. 
- hodová mše sv. ke cti sv. Cyrila a Metoděje 
v Mouchnicích bude v ne 4.7. v 10:30 – bude to zároveň 
nedělní mše sv. farnosti Nemotice 
- v po 5.7. bude autobusová pouť na Cyrilometodějské 
slavnosti na Velehrad. Prosím zájemce o nahlášení 
zápisem do archu.  
Možnosti pomoci postiženým živelnou pohromou na 
Hodonínsku: 
- je možnost darovat na vyhlášený účel sbírky jako 
donátoři a získat tak i potvrzení o daru k daňovým 
účelům. Darovat můžete přímo ze svého donátorského 
profilu Můj PULS, nebo zaslat dar na účet Fondu 
99662222/0800. Jako variabilní symbol uveďte Vaše 
donátorské číslo a přidejte specifický symbol 10020. 
- Na transparentní účet Diecézní charity Brno. Číslo 
účtu: 4211325188/6800, variabilní symbol 2002. Přispět 
můžete také zasláním DMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS 
DCHB 30, 60 nebo 90. 
- zveřejněny výsledky voleb do ERF Mil, Dobr a Nem 

neděle 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Milonice 
08:00 

Za Marii a Františka Budíkovy a duše v očistci 

Dobročkovice 
09:30 

Za živou a zemřelou rodinu a na poděkování 

Nemotice 
11:00 

Za svěřený lid 

pondělí 
Památka sv. Ireneje, biskupa a 

mučedníka 
- - 

úterý 

 
Domov N. Hv. 
15:00 

 

Slavnost SV. PETRA A 
PAVLA, APOŠTLŮ, hlavních 

patronů brněnské diecéze – 
doporučený svátek 

Milonice 
17:30 

 

středa 
Svatých prvomučedníků 

římských 
Dobročkovice 
18:00 

Za Jaroslava Lysáčka a syna, rodinu Markovu, 
živou a zemřelou rodinu 

čtvrtek  

Nemotice 
18:00 

 

Milonice 
19:00 

Eucharistická adorace 

pátek  
Milonice 
07:00 

Na smír k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu za 
kněžská a řeholní povolání 

sobota Svátek sv. Tomáše, apoštola 
Milonice 
08:00 

Na smír k Neposkvrněnému srdci Panny 
Marie, za mír 

neděle 
 

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Mil – hodová mše sv. ke cti sv. 

Petra a Pavla 
Mouch  - hodová mše sv. ke cti sv. 

Cyrila a Metoděje 

Milonice 
09:00 

Za farníky 

Mouchnice 
10:30 

 

mailto:milonice@dieceze.cz
mailto:kohoutek.martin@seznam.cz
https://donator.cz/login

