
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 1.8. 2020 do 8.8. 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 2m – vyjma členů jedné 
domácnosti, dezinfenkce rukou. 

Milonice: 
- adorace na adorační den farnosti se zúčastnilo 8 
farníků 
- příští neděli sbírka na energie   

Dobročkovice: 
- ve st adorace před NSO od 17h!!! 
- příležitost ke sv. smíření ve st po mši sv. 

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

 
- v pátek budou návštěvy nemocných v Nes, Uhř, 
Snov a Dobr. 
 
- sobotní poutě na sv. Hostýn se zúčastnilo 5 
farníků z Nemotic 
 

- dnes v neděli budete mít možnost přijetí sv. 
smíření: Brank od 14h, Mil od 15h, Bohd od 16h, 
k dispozici budou tři zpovědníci 
 
- 5.- 12.9. Eucharistický kongres v Budapešti 
- 12.-15.9. návštěva Svatého otce na Slovensku, 
15.9. mše sv. v Šaštíně 
 
- ve čt 5.8. v 19:30h!!! pastorační schůzka na faře 
v Mil 

neděle 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Milonice 
08:00 

Ke cti Boha Otce 

Dobročkovice 
10:30 

Za svěřený lid 

Nemotice 
11:00 

Za zemřelého Miroslava Paula a duše v 
očistci 

pondělí  
Milonice 
07:00 

 

úterý  - - 

středa 
Památka sv. Jana Marie 

Vianneye, kněze 
Dobročkovice 
18:00 

- 

čtvrtek 
Posvěcení římské baziliky Panny 

Marie 

Nemotice 
18:00 

Za obě babičky a dědu 

Milonice 
19:00 

Eucharistická adorace 

pátek Svátek Proměnění Páně 
Milonice 
07:00 

K Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu za kněžská a 
řeholní povolání 

sobota Sobotní památka Panny Marie 
Milonice 
07:00 

Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu 

neděle 
 

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Milonice 
08:00 

Za živou a zemřelou rodinu Hrubých, 
Kiliánovu a duše v očistci 

Dobročkovice 
10:30 

Za Ladislava Krále, manželku a zemřelou 
rodinu 

Nemotice 
11:00 

Za svěřený lid 
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