
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 24.4. do 1.5. 2022 

web: milonice.rkf.cz 
email: milonice@dieceze.cz 

P. Martin Kohoutek: 605 352 976 
kohoutek.martin@seznam.cz 

Milonice: 
- rozpis zájemců o finanční dárcovství na restaurování 
křížové cesty: dva obrazy jsou již opraveny. Další dárci 
se mohou zapsat na arch. 

- v sobotu 7.5. bude pro zájemce společné 
udělování svátosti nemocných 
- příležitost ke sv. smíření je pravidelně v ne od 
7:40 a při večerní mši v pá od 17:10 

Dobročkovice: 
- ve středu příležitost ke sv. smíření v 17:40 
- v neděli 8.5. bude pro zájemce společné 
udělování svátosti nemocných 

Nemotice: 
- ve čtvrtek příležitost ke sv. smíření v 17:40 
- v neděli 8.5. bude pro zájemce společné 
udělování svátosti nemocných 

- V sobotu 30. dubna 2022 se uskuteční 
Ministrantský den pro brněnskou diecézi v 
Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. 
 
- možnost odevzdat postní pokladničky 
 

- farní pouť na Svatý Kopeček u Olomouce se 
uskuteční v sobotu 4.6. 2022, cena za dopravu 
dospělí: 350,- Kč, děti 150,- Kč, zájemci se mohou 
nahlásit do 1.5. Záloha 200,-Kč/100,-Kč. Možnost 
využít dále také prohlídky areálu kláštera, případně 
zoologické zahrady. 
 
- pouť donátorů, která se uskuteční v sobotu 
14.5.2022 v poutním areálu v Žarošicích. Program 
začne v 15 hodin mši svatou, kterou bude s námi 
slavit biskup Pavel Konzbul. Po mši svaté se můžete 
těšit na koncert Pavla Helana. Pro děti je připraven 
dětský koutek a po celou dobu Vám bude k dispozici 
občerstvení v diecézní kavárně. 
 
- májová pouť slavkovského děkanství na Lutršték -
neděle 1. května 2022 v 15.00 májová pobožnost a 
požehnání. Pro zájemce o pěší pouť: z Dražovic 
vychází poutníci v 14.00 od kapličky u hájku nad 
Dražovicemi. Auta je možné zaparkovat na 
parkovišti u fotbalového hřiště. Půjdeme 4 km lesní 
a polní cestou. 

neděle 
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
(BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 

Milonice 
08:00 

Za Jindřicha Nebojsu, bratra a rodiče 

Dobročkovice 
09:30 

Za Ferdinanda a Marii Koudelkovy, syna a 
živou a zemřelou rodinu 

Nemotice 
11:00 

Za svěřený lid 

pondělí Svátek sv. Marka, evangelisty 
Milonice 
07:00 

Na poděkování Pánu Bohu za dar života 
s požehnáním a prosbou do dalších let 

úterý  - - 

středa  
Dobročkovice 
18:00 

 

čtvrtek 
Sv. Petra Chanela, kněze a 

mučedníka 

Nemotice 
18:00 

 

Milonice 
19:00 

Eucharistická adorace  

pátek 
Svátek sv. Kateřiny Sienské, 

panyy a učitelky církve, 
patronky Evropy 

Milonice 
17:30 

Za rodinu Otáhalovu, Motalovu a Navrátilovu 

sobota Sv.Zikmunda, mučedníka - Ministrantský den Olomouc 

neděle 
 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

Milonice 
08:00 

Za Antonína Majtnara, živou a zemřelou 
rodinu 

Dobročkovice 
09:30 

Za svěřený lid 

Nemotice 
11:00 

Za rodiče Kremsovy 
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