
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 19.6. do 26.6. 2022 

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

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

Milonice: 
- dnešní neděli je sbírka na energie 
- v pátek závěrečná mše sv. s dětmi v tomto 
školním roce, po mši sv. táborák na farní zahradě, 
špekáčky děti dostanou 
- příští neděli hody ke cti sv. Petra a Pavla, 
společná mše sv. pro naše farnosti 
- 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 od 17:40 
- ve středu závěrečná mše sv. s dětmi v tomto 
školním roce 

Nemotice: 
- adorační den farnosti a den vzájemných modliteb 
z kněžským seminářem v Olomouci bude v út 21.6. , 
příležitost k adoraci 17-18h. 

- příští neděli společná mše sv. v Milonicích u 
příležitosti hodů ke cti sv. Petra a Pavla 

- Duchovní služba AČR si Vás i Vaše rodinné příslušníky 
dovoluje pozvat na tradiční Společenský večer 
který se koná pod patronací velitele VeV-VA 
dne 5.července 2022 v 18 hodin v Pastoračním centru 
Duchovníslužby AČR v Lulči u Vyškova 
(za nepříznivého počasí v Kulturním domě v 
Komořanech). K tanci a poslechu hraje krojovaná 
dechová hudba „MILOČANKA“. Vstupné dobrovolné. 
 

- poděkování za přípravu oltářů, výzdoby, liturgie 
na průvod „Božího Těla“. 
 

neděle 
Slavnost  

TĚLA A KRVE PÁNĚ 
12. neděle v mezidobí (Mil) 

Milonice 
08:00 

Za Marii Wolfovou a živou a zemřelou rodinu 
Kupkovu a Wolfovu 

Nemotice 
10:00 

Za farníky 

Nemotice Eucharistický průvod 

pondělí  
Milonice 
07:00 

 

úterý 
Památka sv. Aloise Gonzagy, 

řeholníka 

Nemotice 
17:00 

Adorace – ador. den farnosti Nemotice a den 
vzájemných modliteb s kněžským seminářem 

Nemotice 
18:00 

 

středa 
Sv. Jana Fishera, biskupa, a 
Tomáše Mora, mučedníků 

Dobročkovice 
18:00 

 

čtvrtek 
Slavnost  

NAROZENÍ SVATÉHO 
JANA KŘTITELE 

Nemotice 
18:00 

 

Milonice 
19:00 

Eucharistický průvod  

pátek 
Slavnost 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE 
JEŽÍŠOVA 

Milonice 
17:30 

Za Karla Pogštefla a živou a zemřelou rodinu 

sobota 
Památka Neposkvrněného Srdce 

Panny Marie 
Nesovice 
08:00 

 

neděle 
 

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Slavnost sv. Petra a Pavla, 

apoštolů (Milonice) 

Milonice 
09:00 

příležitost svátosti smíření 

Milonice 
10:00 

Za farníky 
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