
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 1.5. do 8.5. 2022 

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

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

Milonice: 
- v sobotu 7.5. bude pro zájemce společné 
udělování svátosti nemocných, sv. smíření po mši 
sv. 
- příležitost ke sv. smíření je pravidelně v ne od 
7:40 a při večerní mši v pá od 17:10 
- májové pobožnosti každý den v 19h kromě pá, ve 
čt po adoraci 

Dobročkovice: 
- ve středu příležitost ke sv. smíření v 17:10! 
- v neděli 8.5. bude pro zájemce společné 
udělování svátosti nemocných 
- májové pobožnosti pravidelně ve st přede mší, čt 
v 18h a v ne ve 14:30 

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

- v pondělí děkanátní rekolekce 
- v pátek návštěvy nemocných v Uhř, Nes, Snov a 
v Dobr 

- příští neděli budou sbírky ve všech farnostech 
určeny na PULS (480,- Kč/os) 
- příští víkend mají biřmovanci přípravu na DCM 
v Osové Bitýšce 
 
- 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 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 

pondělí 
Památka sv. Atanáše, biskupa a 

učitele církve 
- - 

úterý 
Svátek sv. Filipa a Jakuba, 

apoštolů 
Milonice 
07:00 

Na úmysl dárce 

středa  
Dobročkovice 
18:00 

 

čtvrtek  

Nemotice 
18:00 

 

Milonice 
19:00 

Eucharistická adorace  

pátek 
Památka sv. Jana Sarkandra, 

kněze a mučedníka 
Milonice 
07:00 

Na smír k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu za 
kněžská a řeholní povolání 

sobota  
Milonice 
08:00 

Na smír k Neposkvrněnému srdci Panny Marie 

neděle 
 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

Milonice 
08:00 

Za živou a zemřelou rodinu Jeřábkovu 

Dobročkovice 
09:30 

 

Nemotice 
11:00 

 

mailto:milonice@dieceze.cz
mailto:kohoutek.martin@seznam.cz

