
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 19.9. 2020 do 26.9. 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: 
- dnes jarmark na faře – výtěžek věnován na adopci 
na dálku a výstava v kostele od 9-11h: Co přineslo 
křesťanství světu 
- v pátek mše sv. s dětmi 

Dobročkovice: 
- sv. smíření ve středu od 17:40-18h 
- ve středu mše sv. s dětmi 

Nemotice: 
- sv. smíření ve čtvrtek od 17:40-18h 
- poděkování za velký úklid kostela před hody 

- ve středu začne výuka náboženství na ZŠ 
v Nesovicích, první hodina bude společná, zač. ve 
12:45 
 
- dnes v ne 19.9. nabídka poutě na kole na Lutršték 
na svátostné požehnání (ve 14:30), odjezd od kaple 
sv. Jana Nepomuckého v Nesovicích ve 13h. 
 

Mons. ThDr. Petr ESTERKA  
10.08.2021 - zemřel v Kalifornii v USA  
24.10.2021 - 09:30 - requiem v Brně na Petrově  
24.10.2021 - 15:00 - pohřben v Dolních Bojanovicích 
 
 
 

neděle 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Milonice 
08:00 

Za Marii a Josefa Stehlíkovy, dvoje rodiče a 
dceru Marii 

Dobročkovice 
09:30 

Za svěřený lid 

Nemotice 
11:00 

Za zemřelého Josefa Ivanova a duše v očistci 

pondělí 
Památka sv. Ondřeje Kim Tae-
gona, kněze Pavla Chong Ha-

sanga a druhů, mučedníků 
- - 

úterý 
Svátek sv. Matouše, apoštola a 

evangeisty 
Milonice 
07:00 

Za Blaženu Kiliánovou, bratra a rodiče 

středa  
Dobročkovice 
18:00 

 

čtvrtek 
Památka sv. Pia z Pietrelciny, 

kněze 

Nemotice 
18:00 

Za Jaroslava Řezníčka a duše v očistci 

Milonice 
18:00 

Eucharistická adorace 

pátek  
Milonice 
17:30 

Za celou živou a zemřelou rodinu 

sobota  
Nesovice 
08:00 

Za Annu Klimešovou, manžela, živou a 
zemřelou rodinu 

neděle 
 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Nemotice 
09:00 

příležitost ke sv. smíření 

Nemotice 
10:00 

Za požehnání pro farnost 
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