
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 12.4. do 19.4. 2020 

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

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

Od 12.3. 2020 v souvislosti vyhlášení nouzového stavu 
(virová nákaza COVID – 19) vládou České republiky a 
rozhodnutí brněnského biskupa se bohoslužby 

nekonají veřejně (s účastí lidu) 

Milonice: 
- v týdnu se rozloučíme s panem Janem Němcem 
z Nesovic, mše sv. a uložení do hrobu jen s úzkým 
kruhem rodiny, zádušní mše sv. s účastí lidu bude 
po skončení nouzového stavu 

Dobročkovice: 
-  

Nemotice: 
- požehnané ratolesti si budete moci vyzvednout 
v zádveří kostelů nebo během otevření kostela.  
 

- v neděli a dle rozpisu bude v kostelích přítomen 
kněz 

- od dnešní neděle konáme sbírku na PULS. 
Biskupství po třech letech zvyšuje podíl na jednu 
osobu na 480,- Kč. Dary můžete posílat: 
1) prostřednictvím dárcovství v PULSU 
2) hotově v neděli v kostelích  
3) na účty našich farností 
 

- přímý videopřenos mše sv. z fary v Milonicích 
dle rozpisu najdete na internetových stránkách 
farnosti Milonice 
 
- velikonoční pokrmy si můžete požehnat doma – 
modlitba viz. stránky farnosti 
 
- dnes vyšlo další číslo farního zpravodaje FAIN, 
vyzvednout si je můžete v kostelích 

 
neděle 

Slavnost 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

Videopřenos 
mše sv. 
10:00 

Za Jenu Menšíkovou a živou a zemřelou 
rodinu Menšíkovu a Milošovu 

Mše sv. Za farníky (odslouženo v úterý) 

Milonice Kostel otevřen 8:30 – 9:30 

Dobročkovice Kostel otevřen 9:00 – 9:30 

Nemotice Kostel otevřen 11:30 – 12:00 

pondělí OKTÁVU VELIKONOČNÍHO Mše sv. 
Za živou a zemřelou rodinu Hrubých a 
Pištělákovu a Posoldovu 

úterý OKTÁVU VELIKONOČNÍHO Mše sv. Za farníky 

středa OKTÁVU VELIKONOČNÍHO 
Mše sv.  

Dobročkovice Kostel otevřen 16:30 – 17:00 

čtvrtek OKTÁVU VELIKONOČNÍHO Mše sv. 
Prosba a požehnání za úrodu a milost dobré 
sklizně 

pátek OKTÁVU VELIKONOČNÍHO 
Mše sv.  

Milonice Kostel otevřen 17:00 – 18:00 

sobota OKTÁVU VELIKONOČNÍHO Mše sv. Za rodinu Vimmerovu 

neděle 
 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
(BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 

Videopřenos 
mše sv. 
10:00 

Za živé a zemřelé farníky z Milonic 

Mše sv. 
Za Ferdinanda a Marii Koudelkovy a živou a 
zemřelou rodinu – odslouženo v pondělí 

Mše sv. Za farníky – odslouženo v úterý 

Milonice Kostel otevřen 8:30 – 9:30 

Dobročkovice Kostel otevřen 9:00 – 9:30 

Nemotice Kostel otevřen 11:30 – 12:00 
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