
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 20.6. 2020 do 27.6. 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. 

Milonice: 

- v pá zakončení mší sv. s dětmi v tomto školním roce 

Dobročkovice: 
- příležitost ke sv. smíření ve st od 17:40 
- ve st zakončení mší sv. s dětmi v tomto školním roce 

- příští neděli společné udělování sv. pomaz. nemocných 

Nemotice: 
- příležitost ke sv. smíření ve čt od 17:40 
- příští neděli společné udělování sv. pomaz. nemocných 

- eucharistická adorace – 21.6. odpoledne – zápis na arch 

- sbírka dnešní neděle je určena na bohoslovce 
 
- Volby do ERF: dnes poslední možnost odevzdání 
vyplněných lístků. Hlasy budou po mši sv. sečteny. 
Sestavení farních rad bude oznámeno příští neděli. 
Každá farnost bude mít ekonomickou farní radu – obecný 
název „farní rada“ bude označovat ERF, o pastoračních 
programech, kulturní činnosti, atd. se budeme vzhledem 
k velikosti našich společenství a složení farností z více 
obcí vždy o konkrétní záležitosti radit s těmi, kteří jsou 

v těchto věcech angažováni. Pro pastorační záležitosti 
nebude tedy již formální ustanovení. Předchozí 
ustanovení budou se vznikem nově vzniklé ERF 
ukončena. 
 
- v pá bude mši sv. táborák farní zahradě v Mil na 
zakončení dětských mši 
 
- hodová mše sv. ke cti sv. Petra a Pavla bude 
v Milonicích až v neděli 4.7. Intence ze 4.7. budou 
z důvodů změny termínu přeloženy o týden dříve. 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.  

 

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 

pondělí 
Památka sv. Aloise Gonzagy, 

řeholníka 
 

Adorační den a den vzájemných modliteb 
s kněžským seminářem farnosti Nemotice 

úterý 
Sv. Jana Fishera, biskupa, a 
Tomáše Mora, mučedníka 

Milonice 
07:00 

Za duše v očistci 

středa  
Dobročkovice 
18:00 

 

čtvrtek 
Slavnost  

NAROZENÍ SVATÉHO 
JANA KŘTITELE 

Nemotice 
18:00 

Za kamarádku 

Milonice 
19:00 

Eucharistická adorace 

pátek  
Milonice 
17:30 

 

sobota Sobotní památka Panny Marie 
Nesovice 
08:00 

 

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 farníky 
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