
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 16.5. 2020 do 23.5. 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. 
- žádná další omezení nebyla stanovena, na bohoslužby 

se proto již nemusíte hlásit 

Milonice: 
- májové pobožnosti každý den v 19h 
- dnešní sbírka je určena na pronásledované 
křesťany 
- příprava na 1. sv. přijímání v út v 17h 
- v ne 30.5. bude v naší farnosti 1. sv. přijímání 

Dobročkovice: 
- májové pobožnosti ve st 17:30, čt v 18h, ne 14:30 
- příležitost ke sv. smíření ve st po mši sv. 
- Z farnosti Slavkov: svátostné manželství uzavřou v 
sobotu 5. června v 11,00 h v kostele sv. Matouše 
v Heršpicích pan Martin Bodeček, svobodný, katolík, 
z Dobročkovic a slečna Martina Bedřichová, 
svobodná, katolička z Heršpic. Kdo by věděl 

překážky sňatku, ať je oznámí na faře. Prosíme o 
modlitbu za snoubence. 

Nemotice: 
- ve čt příležitost ke sv. smíření v 17:40 
- příští neděli přijme křest Jan Korbička 

 
- sbírka příští neděle bude určena pro Charitu 
 
- výuka náboženství ve středu On-line pro 3.-5. tř. 
v 15h, 1.-2. tř. ve škole 
 
- v pátek bude při mši sv. v katedrále posvěcen 
nový oltář, ambon a sedes, připomíná se 130. 
výročí posvěcení katedrály, účast přes rezervační 
systém 
 
 
 
 
 

  

neděle 
Slavnost 

NANEBEVSTOUPENÍ 
PÁNĚ 

Milonice 
08:00 

Za Josefa Přikryla, rodinu Křivánkovu a 
rodinu Černých 

Dobročkovice 
09:30 

Za Josefa Rešku, manželku a živou a 
zemřelou rodinu 

Nemotice 
11:00 

Za farníky 

pondělí  - - 

úterý Sv. Jana I., papeže a mučedníka 
Milonice 
07:00 

 

středa   
Dobročkovice 
18:00 

 

čtvrtek 
Památka sv. Klementa Marie 

Hofbauera, kněze 

Nemotice 
18:00 

Za syna a živou a zemřelou rodinu 

Milonice 
18:00 

Eucharistická adorace 

pátek 
Svátek Výročí posvěcení 

brněnské katedrály 
Milonice 
17:30 

Za rodinu Budíkovu a Jetelinovu 

sobota Sv. Rity z Cascie, řeholnice 

Milonice 
07:00 

Za Jana Němce, živou a zemřelou rodinu 
Němcovu a Pištělákovu 

Milonice 
19:00 

Svatodušní vigilie 

neděle 
 

Slavnost  
SESLÁNÍ DUCHA 

SVATÉHO 
 

Milonice 
08:00 

Za Marii Filipovou, manžela a dva syny 

Dobročkovice 
09:30 

Za svěřený lid 

Nemotice 
11:00 

Za Marii a Jana Vavrušovy a duše v očistci 
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