
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 15.8. 2020 do 22.8. 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 1,5m – vyjma členů jedné 
domácnosti, dezinfenkce rukou. 

Milonice: 
-  

Dobročkovice: 
- příležitost ke sv. smíření ve st od 17:40 
- příští neděli společná mše sv. v Milonicích 

Nemotice: 
- dnešní sbírka je určena na varhany 
- příští neděli společná mše sv. v Milonicích 
- Za 14 dní bude mše sv., s nedělní platností v so 
28.8. v 18h 

- Zahradní slavnost se uskuteční příští víkend 21.-
22.8. Nedělním celebrantem mše sv. a bude P. 
Vojtěch Kodet. Podrobněji viz. program 
- to co zbude po uhrazení nákladů ZS, prodeje knih 
a nad běžnou kostelní sbírku ZS bude předáno p. 
Hábovi (farnost Mikulčice postižená tornádem)  
 
- Poutníci letos putují na Velehrad v termínu 23. -
28.8. Do Milonic přijdou jako vždy. Prosím, 
nabídněte ubytování, zapište se na arch. 

- V úterý 17.8. zemřel v Kalifornii emeritní 
pomocný brněnský biskup Mons. Petr Esterka. Bližší 
informace o pohřbu ještě nejsou zveřejněny 
 
- Dne 20.8. oslaví biskup Vojtěch Cikrle 75 let. Mše 
sv. v katedrále 19.8. v 11h. 
 
- Farnost Slavkov u Brna zve na svěcení kostela a 
nového oltáře na poutním místě Lutršték u Němčan 
v neděli 22. srpna v 10.30 hodin za účasti otce 
biskupa Vojtěcha Cikrleho. 
 
 

neděle 
Slavnost  

NANEBEVZETÍ PANNY 
MARIE 

Milonice 
08:00 

Za Stanislava Chvátala a živou rodinu 

Dobročkovice 
09:30 

Za Antonína Koudelku, rodiče a na 
poděkování za přijatá dobrodiní 

Nemotice 
11:00 

Za svěřený lid 

pondělí Sv. Štěpána Uherského 
Milonice 
07:00 

 

úterý  - - 

středa  
Dobročkovice 
18:00 

 

čtvrtek Sv. Jana Eudese, kněze 

Mouchnice 
17:00 

 

Milonice 
18:00 

Eucharistická adorace 

pátek 
Památka sv. Bernarda, opata a 

učitele církve 
Milonice 
07:00 

Za zemřelého biskupa Petra Esterku 

sobota Památka sv. Pia X., papeže 
Milonice - 
zahrada 
10:00 

Za farníky 

neděle 
 

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Milonice 
14:00 

Za Antonína Majtnara, živou a zemřelou 
rodinu 
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