
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 28.3. 2020 do 4.4. 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 

- 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: dnes ve 14:30, v pátek v 15h 

- ve středu svátost smíření 17-18h 

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

- v úterý svátost smíření od 18:15 -19h 

- dnes v neděli v 18:00 On-line pokračujeme v četbě 
Písma 
- výuka náboženství ve středu nebude  
- Zpovídání před Velikonocemi v neděli 28.3. v Brank v 
14h, Mil v 15h, Bohd. v 16h. 
 

-Obřady velikonočního Tridua: 
- ve čtvrtek po mši na Památku Večeře Páně – bdění 
v Getsemanské zahradě 
- v pátek v Milonicích v 8:00 modlitba z breviáře, 
následuje křížová cesta, kostel otevřen 8-10h a 16-18h 
- v sobotu v Milonicích v 8h modlitba z breviáře, kostel 
otevřen 8-10h 
 
- zapište se k osobní modlitbě a hlídání kostela na archy 
- na obřady omezený počet osob, můžete využít 
otevřeného kostela během dne, adorace na Zelený 
čtvrtek k modlitbě 
 
- v pátek a sobotu sbírka do kasičky na Boží hrob 
 
- dnes si můžete vzít nové vydání velikonočního Fainu 
 
- žehnání velikonočních pokrmů můžete provést také 
sami doma, viz. Fain 

  

neděle 
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) 

NEDĚLE 

Milonice 
08:00 

Za Ludmilu Pištělákovou, manžela a celou 
rodinu 

Dobročkovice 
09:30 

Na vlastní úmysl 

Nemotice 
11:00 

Za svěřený lid 

pondělí PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 
Milonice 
07:00 

Za zdaření operace 

úterý ÚTERÝ  SVATÉHO TÝDNE - - 

středa STŘEDA SVATÉHO TÝDNE Dobročkovice 
18:00 

 

čtvrtek 
ZELENÝ ČTVRTEK 

Mše na památku Večeře 
Páně 

Milonice 
18:00 

Za Vlastu Machálkovou, manžela a syna 
Jakuba 

Milonice adorace 

pátek VELKÝ PÁTEK 
Milonice  
15:00 

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY 

sobota 
BÍLÁ SOBOTA 

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ – 
Velikonoční vigilie 

Milonice  
19:30 

Na dobrý úmysl 

neděle 
 

Slavnost 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

Milonice 
08:00 

Za Milana Učně, živou a zemřelou rodinu 

Dobročkovice 
09:30 

 

Nemotice 
11:00 
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