
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 13.6. 2020 do 20.6. 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: 

-  

Dobročkovice: 
- v neděli 20.6. při mši sv. bude v našem farním 

společenství pokřtěna Karla Čuřínová 

Nemotice: 

- příležitost ke sv. smíření čt od 17:40 

- zakončení letošní výuky náboženství bude ve středu 
 
- sbírka příští neděle bude určena na bohoslovce 
 
- dnes v ne 13.6. po pětiletém období jsou volby do 
Ekonomické farní rady. ERF je pomocný a poradní orgán 
faráře, který se podílí na hospodaření a majetku 
farnosti. Úkolem ERF je účast na spolehlivé, šetrné, 
obezřetné a starostlivé správě majetku, péče o zdroje 
příjmů, starost o zajištění potřeb farnosti. 
Rada bude v každé farnosti pětičlenná. Budou rozdány 
lístky, uvedete tři osoby, tři osoby pak podle počtu hlasů 

budou vybrány z voleb, dvě budou jmenovány farářem. 
Hlasovat mohou ti, kdo dosáhli 18-ti let 
- do ERF zvažujte ty, kteří se zajímají o řešení 
záležitostí farnosti, bývají pravidelně přítomni v jejím 
společenství, vhodné jsou schopnosti a znalosti v oblasti 
ekonomiky, práva, hospodaření, technické dovednosti a 
potřebné je také umění komunikace s farářem a lidmi ve 
farnosti 

 
 

neděle 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Milonice 
08:00 

Za živou a zemřelou rodinu Hrubých a 
Nebojsovu 

Dobročkovice 
09:30 

Za farníky 

Nemotice 
11:00 

Za živou rodinu Paulovu, Korbičkovu, dar 
víry a požehnání 

pondělí  
Milonice 
07:00 

Za bratra a zemřelého kněze 

úterý Sv. Víta, mučedníka   

středa  
Dobročkovice 
07:00 

 

čtvrtek  

Nemotice 
18:00 

Za obrácení syna a za živou a zemřelou 
rodinu 

Milonice 
19:00 

Eucharistická adorace 

pátek  
Milonice 
17:30 

Za rodiče Pištělákovy 

sobota 
Sv. Jana Nepomuckého 

Neumanna, biskupa 
Milonice 
07:00 

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží 
požehnání do dalších let 

neděle 
 

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Milonice 
08:00 

Za rodinu Puklovu, Masaříkovu a Slezáčkovu 

Dobročkovice 
09:30 

Za Josefa Doupovce, rodiče a za živou a 
zemřelou rodinu 

Nemotice 
11:00 

Za svěřený lid 
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