
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 22.3. do 29.3. 2020 

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

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

Od 12.3. 2020 v souvislosti vyhlášení nouzového 
stavu (virová nákaza COVID – 19) vládou České 
republiky a rozhodnutí brněnského biskupa 
zrušení všech (nejen nedělních) veřejných 
bohoslužeb, jsou všechny veřejné bohoslužby 
zrušeny. 

Milonice: 
- každý den je otevřeno zádveří k modlitbě 

Dobročkovice: 
-  

Nemotice: 
- návštěvy nemocných pouze na vyžádání 

- Zadané intence mohou být odslouženy při neveřejných 

mších 

- Mše sv. můžete sledovat v neděli na TV Noe v 10:30, 

nebo poslouchat na Rádiu Proglas v 9:00, případně pak i 

každý den podle programu 

- Kostely budou v neděli v době, kdy bývají bohoslužby, 

otevřeny k soukromé modlitbě a ke svatému přijímání a 

ke svátosti smíření 

- Kostel otevřen v neděli: Mil: 8:30-9:30; Dobr: v 9:00-

9:30; Nem: v 11:30-12:00 

- Děti se mohou nadále účastnit postní aktivity - téma a 

lístky budou vždy k dispozici 

- Na základě rozhodnutí biskupa jsou zrušeny také veřejné 

pobožnosti - křížové cesty i ostatní veřejné bohoslužby ve 

všední den 

- dodržujte předpisy a noste roušky 

- o aktuálním dění sledujte také farní stránky: 

milonice.rkf.cz 

 

 
neděle 4. NEDĚLE POSTNÍ 

Odslouženo v 
neděli 

Za Růženu Puklovou, manžela a syna 

Odslouženo v 
pondělí 

Za Josefa Šmédka a celou živou a zemřelou 
rodinu 

Milonice Kostel otevřen 8:30 – 9:30 

Dobročkovice Kostel otevřen 9:00 – 9:30 

Nemotice Kostel otevřen 11:30 – 12:00 

pondělí    

úterý   Za farníky 

středa   
Za Antonii a Bedřicha Pištělákovy, syna a 
dceru a živou a zemřelou rodinu 

čtvrtek    

pátek  
 Na poděkování za dar života 

Milonice Kostel otevřen 17:00-18:00 

sobota    

neděle 
 

5. NEDĚLE POSTNÍ 

Bude odslouženo  
v neděli Na poděkování za 50 let života 

Bude odslouženo 
v pondělí 

Za farníky 

Bude odslouženo 
v úterý 

Za rodiče Kremzovy 

Milonice Kostel otevřen 8:30 – 9:30 

Dobročkovice Kostel otevřen 9:00 – 9:30 

Nemotice Kostel otevřen 11:30 – 12:00 
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