
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 28.2. 2020 do 7.3. 2021 

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

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

- Mimořádné opatření vyhlášené MZČR v souvislosti 
s COVID, platné od 1.3./ vyhláška biskupa 
- Účast na bohoslužbách  do 10% z  míst k sezení, 
odstupy v řadě 2 metry 
- ostatní dispenz biskupa od účasti na nedělní bohoslužbě 
- ZMĚNA ÚDAJŮ V OHLÁŠKÁCH VYHRAZENA DLE AKTUÁLNÍHO ZNĚNÍ 
OPATŘENÍ VYHLÁŠENÉHO VLÁDOU ČR/BISKUPEM 

Milonice: 
- kostel v Milonicích má 160 míst k sezení, na mši může 
být až 16 osob 

- modlitba křížové cesty v pátek po mši sv., 
v neděli po mši sv. 
- v úterý začne příprava dětí k 1. sv. přijímání – 
On.line 
- v pátek bude rozloučení při mši sv. s Josefem 
Pavéskem 
- prosím o podporu farnosti vzhledem k výpadku 
sbírek, můžete zaslat na č.ú. 86-4101670247/0100 

Dobročkovice: 
- kostel v Dobročkovicích má 110 míst k sezení, na mši 
může být až 11 osob 

- modlitba křížové cesty v pátek v 17h a v neděli po 
mši sv. 
- ve středu příležitost ke sv. smíření v 17:40 

Nemotice: 
- kostel v Nemoticích má 110 míst k sezení, na mši může 
být až 11 osob 

- příležitost ke sv. smíření ve čtvrtek od 17:40 
- modlitba křížové cesty v neděli v 10:30 

- na nedělní a slavnostní bohoslužby je třeba se přihlásit 
zápisem na arch nebo můžete kontaktovat osobně: Mil – 
kněz, Dobr. p. Koudelková, v Nem. M. Korbička 

- dnešní sbírka je určena na „Haléř sv. Petra“ 
- dnes, v neděli v 17:30 On-line pokračujeme 
v četbě Písma 
- výuka náboženství bude z důvodu zavření škol  
pro 1.-2. třídu On-line ve středu 14-14:45 
pro 3.-.5 třídu On line ve středu 15-15:45 
- v pátek návštěvy nemocných od 9h Nes, Snov, 
Dobr, je třeba se nahlásit 
- prosím o dodržování počtu účastníků pohřbů 
v kostele (15 osob) 

neděle 2. NEDĚLE POSTNÍ 

Milonice 
08:00 

Za Antonína Hrubého, rodiče a živou rodinu 

Dobročkovice 
09:30 

Za farníky 

Nemotice 
11:00 

Za Žofii a Fedora Mateleškovy a syna 
Stanislava 

pondělí  
Milonice (fara) 
07:00 

Za zemřelého Jana Juřenu, manželku, dva 
syny, dar zdraví pro živou rodinu 

úterý  - - 

středa  
Dobročkovice 
18:00 

 

čtvrtek  

Nemotice 
18:00 

 

Milonice 
19:00 

Eucharistická adorace 

pátek  

Milonice  
07:00 

Na přímluvu k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu 
za kněžská a řeholní povolání 

Milonice 
15:00 

Pohřeb (v kostele pouze rodina) 

sobota  
Milonice 
07:00 

Na přímluvu k Neposkvrněnému srdci Panny 
Marie 

neděle 
 

3. NEDĚLE POSTNÍ 

Milonice 
08:00 

Za rodiče Emanuela a Marii Handlířovy a 
duše v očistci 

Dobročkovice 
09:30 

Za Boženu Janalíkovou a manžela 

Nemotice 
11:00 

Za svěřený lid 
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