
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 5.9. 2020 do 12.9. 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: 
- v pondělí mše sv. u kaple v Nových Zámcích 
- 1. mše sv. s dětmi v pátek, po mši sv. tvoření 
výrobků na jarmark, táborák 
- příležitost ke sv. smíření v pátek od 17h 
- příští neděli bude sbírka na energie 
- v ne 19.9. jarmark, výtěžek věnován na „adopci“, 
organizátoři prosí kuchařky o napečení sladkostí 
- v současnosti probíhá restaurování obrazu sv. 
Petra a Pavla na místě z lešení v kostele 

Dobročkovice: 
- Eucharistická adorace ve středu od 17h, litanie k 
NSJ 
- 1. mše sv. s dětmi ve středu, příležitost ke sv. 
smíření po mši 
- příští pondělí 13.9. bude adorační den farnosti 
Dobročkovice a den vzájemných modliteb 
s kněžským seminářem, příští neděli zápis služeb na 
arch na dobu od 8-18h, po požehnání bude mše sv. 

- příští neděli bude jmenována nová farní rada 
- poděkování za úrodu bude v Dobr v ne 19.9. 

Nemotice: 
- příští neděli bude jmenována nová farní rada 
- příští neděli bude sbírka na varhany 

- Pouť na Lutrštéku bude v neděli 19. září 2021, 
mše sv. v 8.00 a 9.00, po mši sv. v 10.30 požehná 
novoříšský opat Marián Rudolf Kosík obnovenou 
studánku P. Marie pod Lutrštékem. 
 
- v ne 19.9. se vydáme na kole na Lutršték na 
svátostné požehnání (ve 14:30), odjezd od kaple sv. 
Jana Nepomuckého v Nesovicích ve 13h. 
 
- nabízím možnost poutě autem do Šaštína na 
setkání se Sv. otcem ve středu 15.9. Je třeba se 
domluvit do středy 8.9. kvůli zaslání přihlášky za 
každou osobu. 
 
 
 
 

neděle 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Milonice 
08:00 

Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu 

Dobročkovice 
09:30 

Za svěřený lid 

Nemotice 
11:00 

Za Marii a Kamila Pokorných a rodinu 
Kovaříkovu 

pondělí  
Nové Zámky 
17:30 

Za živé a zemřelé farníky z Nových Zámků 

úterý 
Sv. Melichara Grodeckého, 

kněze a mučedníka 
Milonice 
07:00 

Za dar zdraví 

středa Svátek Narození Panny Marie 
Dobročkovice 
18:00 

 

čtvrtek Sv. Petra Klavera, kněze 

Mouchnice 
17:00 

 

Milonice 
18:00 

Eucharistická adorace 

pátek 
Bl. Karla Spinoly, kněze a 

mučedníka 
Milonice 
17:30 

Na poděkování Duchu Svatému 

sobota  
Uhřice 
08:00 

Za Josefa Jeteliny a duše v očistci 

neděle 
 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Milonice 
08:00 

Za Růženu Puklovou, manžela a syna 

Dobročkovice 
09:30 

Za Arnošta Bodečka, manželku a živou a 
zemřelou rodinu 

Nemotice 
11:00 

Za svěřený lid 
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