
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 20.2. 2021 do 27.2. 2022 

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: 
Dodržení opatření pro shromažďování se. Na bohoslužbách není 
nutné prokazovat se testem/proděláním nemoci. Na jiných 
akcích kulturního nebo podobného charakteru jsou účastníci 
povinni potvrzení mít, byť by akce byla pořádána církví.  

Milonice: 
- v pátek se při mši sv. rozloučíme s p. Vlastimilem 
Křivánkem z Nesovic,  
večerní mše již nebude, pro zadaný úmysl (Za živ. a + 

rodinu Nebojsovu a Hrubých) můžeme najít jiný termín 
- v pátek večer program pro děti na faře 

Dobročkovice: 
- ve středu příležitost ke sv. smíření v 16:40 
- ve středu mše sv. s dětmi 

Nemotice: 
- ve čtvrtek příležitost ke sv. smíření v 16:40 

 
- dnešní sbírka je na „Haléř svatého Petra“ 
 
- dnes v neděli 20.2. další četba Písma na faře 
v Milonicích v 17h. 
- další setkání s četbou Písma bude ve středu 23.2. 
v 18h na faře v Milonicích 

- ve čtvrtek 17.2. zemřel biskup Ostravsko-opavské 
diecéze František Lobkowicz 
 
- můžeme se připojit modlitbou za mírové řešení 
situace na Ukrajině 
 
- pozvánku na duchovní obnovu s Janem Špilarem v 
Bohdalicích v sobotu 12. března 
 
 
 

neděle 7. neděle v mezidobí 

Milonice 
08:00 

Za Josefa Jetelinu a živou a zemřelou 
rodinu 

Dobročkovice 
09:30 

Za živou a zemřelou rodinu Frankovu, za dar 
víry a zdraví 

Nemotice 
11:00 

Za svěřený lid 

pondělí 
Sv. Petra Damianiho, biskupa a 

učitele církve 
Milonice 
07:00 

Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o 
požehnání do dalších let 

úterý 
Svátek Stolce svatého apoštola 

Petra 
- Za zdárnou operaci 

středa 
Památka sv. Polykarpa, biskupa 

a mučedníka 
Dobročkovice 
17:00 

Za P. Inocence Haňky a kněze, kteří působili 
v naší farnosti 

čtvrtek  

Nemotice 
17:00 

 

Milonice 
18:00 

Eucharistická adorace 

pátek  
Milonice 
16:00 

pohřeb 

sobota Sobotní památka Panny Marie 
Nesovice 
08:00 

Za rodiče Pištělákovy 

neděle 
 

8. neděle v mezidobí 

Milonice 
08:00 

Za živou a zemřelou rodinu Hofrovu a 
Gregorovu 

Dobročkovice 
09:30 

Za farníky 

Nemotice 
11:00 

Za Žofii a Fedora Mateleškovy a duše v 
očistci 
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