
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 4.4. 2020 do 11.4. 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 pátek mše sv. s dětmi 
- 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   
- 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 

- ve středu eucharistická adorace od 17:30 

- ve středu mše sv. s dětmi 

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

- ve čtvrtek rozloučení v kostele – Ladislav Sladký 

- výuka náboženství ve středu On-line 
14h 1.-2. tř, 15h 3.-5. tř 
 
- fond PULS dává letos možnost za každého nově 
přihlášeného donátora slevu pro farnost v tomto 
roce. 
 
- poděkování za úklidy a výzdoby kostelů a za 
spolupráci na liturgii  
 

  

neděle 
Slavnost 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

Milonice 
08:00 

Za Milana Učně, živou a zemřelou rodinu 

Dobročkovice 
09:30 

Za dar víry v rodinách 

Nemotice 
11:00 

Za svěřený lid 

pondělí PONDĚLÍ OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

Milonice 
08:00 

Za Marii Filipovou, manžela a dva syny 

Dobročkovice 
09:30 

 

Nemotice 
11:00 

 

úterý ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM - - 

středa STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 
Dobročkovice 
18:00 

 

čtvrtek 
ČTVRTEK V OKTÁVU 

VELIKONOČNÍM 

Nemotice 
16:00 

Pohřeb (v kostele jen rodina) 

Mouchnice 
17:00 

 

Milonice 
18:00 

Eucharistická adorace 

pátek PÁTEK V  OKTÁVU VELIKONOČNÍM 
Milonice  
17:30 

Na poděkování za dar zdraví 

sobota SOBOTA OKTÁVU VELIKONOČNÍM 
Uhřice 
08:00 

Za Metoděje Hanáka, manželku a živou 
rodinu 

neděle 
 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
(BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 

Milonice 
08:00 

Za živé a zemřelé farníky z Milonic 

Dobročkovice 
09:30 

Za Stanislavu Novotnou, manžela a živou a 
zemřelou rodinu 

Nemotice 
11:00 

Za svěřený lid 
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