
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 21.3. 2020 do 28.3. 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 
- 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 

Milonice: 
- v kostele v Milonicích může být na mši až 16 osob 

- modlitba křížové cesty v pátek v 16:55., v neděli 
po mši sv. 
- v úterý příprava dětí k 1. sv. přijímání v 17h – 
On.line 
- 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 svátost smíření před Velikonocemi od 
17:30, ve svatém týdnu ve středu 17-18h 

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

- modlitba křížové cesty v neděli v 10:30 

- ve středu pohřební mše sv. za Annu Moudrou 
- ve čtvrtek svátost smíření od 17:30, ve svatém 
týdnu v úterý od 18:15 

- dnes v neděli v 18:00 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 sobotu pořádá farnost Brankovice postní 
duchovní obnovu On-Line. Téma: Společně ke 
zmrtvýchvstání (v roce sv. Josefa a sv. rodiny) M. 
Kohoutek, odkaz na www.rkf.milonice.cz, záložka 
„duchovní obnova“ 
- Zpovídání před Velikonocemi v neděli 28.3. 
v Brank ve 14h, Mil v 15h, Bohd. v 16h. 
- Dětský tábor, pořádá Adéla Koudelková, možno se 
ještě přihlásit, viz plakát 
- Na výzvu ČBK budou v pondělí 22. března 2021 v době od 
12:00 hodin znít kostelní zvony jako připomínka a symbolické 

uctění památky zemřelých v souvislosti s touto nemocí a jako 
vyjádření podpory pozůstalým. 

- výzva biskupů ke sčítání lidu 2021, viz. list 

neděle 5. NEDĚLE POSTNÍ 

Milonice 
08:00 

Za Jenu Menšíkovou a živou a zemřelou 
rodinu Menšíkovu a Handlovu 

Dobročkovice 
09:30 

Za svěřený lid 

Nemotice 
11:00 

Na vlastní úmysl 

pondělí  
Milonice 
07:00 

Na dobrý úmysl 

úterý  - - 

středa  

Nemotice 
11:00 

Pohřeb (v kostele pouze rodina - 15 osob) 

Dobročkovice 
18:00 

 

čtvrtek 
Slavnost  

ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 

Nemotice 
18:00 

 

Milonice 
19:00 

Eucharistická adorace 

pátek  
Milonice  
17:30 

Na poděkování za dar života s prosbou Boží 
ochranu pro celou rodinu 

sobota  
Nesovice 
08:00 

Za Anežku Doupovcovou, manžela, celou 
rodinu a Martu Foletarovou 

neděle 
 

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) 
NEDĚLE 

Milonice 
08:00 

Za Ludmilu Pištělákovou, manžela a celou 
rodinu 

Dobročkovice 
09:30 

 

Nemotice 
11:00 
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