
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 25.4. 2020 do 2.5. 2021 

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

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

- Opatření vyhlášené MZČR v souvislosti s COVID, 
platné od 26.4. 2021 
- Pro účast na bohoslužbách je nutné dodržet 3 pravidla: 
ochrana dýchacích cest, rozestupy 2m – vyjma členů 
jedné domácnosti, dezinfenkce rukou. 
- žádná další omezení nebyla stanovena, na bohoslužby 
se proto již nemusíte hlásit 

Milonice: 
- farnost má záměr v letošním roce dát 
zrestaurovat hlavní oltářní obraz sv. Petra a Pavla, 
celkové náklady 150 tis. Kč, část z dotace od obcí, 
na 2. část budou vyhlášeny sbírky, můžete také 
přispět svými dary  
- v úterý příprava dětí k 1. sv. přijímání v 17h 
- v sobotu po mši sv. litanie ke sv. Josefu 
- v sobotu 1.5. ve 14h má přijmout křest Justina 
Svobodová 
- v sobotu bylo dokončeno odstranění části chlévů, 
terén byl na sobotní brigádě upraven, nákl. 35 tis. 
Kč 
- prosím o podporu farnosti vzhledem k výpadku sbírek, můžete 
zaslat na č.ú. 86-4101670247/0100 

Dobročkovice: 

- ve středu příležitost ke sv. smíření od 17:40 
- májová pobožnost 

Nemotice: 
- ve čtvrtek příležitost ke sv. smíření od 17:40 

 
- výuka náboženství ve středu On-line pro 3.-5. tř. 
v 15h, 1.-2. tř. již ve škole 
 
- v nových opatřeních vlády, platných od po 26.4., 
již není omezení počtu účastníků na bohoslužbách, 
můžete tedy přicházet libovolně za dodržení tří 
pravidel: ochrana dýchacích cest, rozestupy, 
dezinfekce rukou. Také již není stanoven zákaz 
hromadného zpěvu  
 
 

  

neděle 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

Milonice 
08:00 

Za živou a zemřelou rodinu Milarovu a 
Aufovu 

Dobročkovice 
09:30 

Za Ferdinanda a Marii Koudelkovy, syna, 
živou a zemřelou rodinu 

Nemotice 
11:00 

Za svěřený lid 

pondělí  - - 

úterý  
Milonice 
07:00 

Za zdařený průběh operace 

středa   
Dobročkovice 
18:00 

 

čtvrtek 
Svátek sv. Kateřiny Sienské, 

panny a učitelky církve, 
patronky Evropy 

Nemotice 
18:00 

 

Milonice 
19:00 

Eucharistická adorace 

pátek Sv. Zikmunda, mučedníka 
Milonice 
17:30 

Za Jiřiny, Ludmilu a Jaroslava a rodiče 
Puklovy 

sobota Sv. Josefa, dělníka 
Milonice 
07:00 

Na smír k Neposkvrněnému srdci Panny Marie 
a mír 

neděle 
 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
 

Milonice 
08:00 

Za Antonína Majtnara a živou a zemřelou 
rodinu 

Dobročkovice 
09:30 

Za svěřený lid 

Nemotice 
11:00 

Za rodiče Kremzovy 
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