
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 29.3. do 5.4. 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: 
- návštěvy nemocných jen na osobní vyžádání 
- každý den je otevřeno zádveří kostela k modlitbě 
- v uvedené časy rozpisu otevření kostela bude vždy 
přítomen také kněz 

Dobročkovice: 
- v uvedené časy rozpisu otevření kostela bude vždy 
přítomen také kněz 

Nemotice: 
- v uvedené časy rozpisu otevření kostela bude vždy 
přítomen také kněz 

 

- přímý přenos mše sv. z fary v Milonicích v 
neděli v 10h, odkaz ke spuštění na internetových 
stránkách farnosti Milonice! 

- svátost smíření je možné vyžádat individuálně 
v kostele, případně po domluvě, hromadné 
zpovídání nebude  

- Zadané intence mohou být odslouženy při neveřejných 

mších 

- Děti se mohou nadále účastnit postní aktivity - téma a 

lístky budou vždy k dispozici 

- dodržujte nařízení o omezení pohybu osob a noste 

roušky 

- o aktuálním dění sledujte také farní stránky: 

milonice.rkf.cz 

 
neděle 5. NEDĚLE POSTNÍ 

Bude odslouženo 
v neděli 

Na poděkování za 50 let života 

Bude odslouženo 
ve čtvrtek 

Za farníky 

Bude odslouženo 
v pondělí 

Za rodiče Kremzovy 

Milonice Kostel otevřen 8:30 – 9:30 

Dobročkovice Kostel otevřen 9:00 – 9:30 

Nemotice Kostel otevřen 11:30 – 12:00 

pondělí   Úmysl z neděle - za rodiče Kremzovy 

úterý   

Na úmysl s prosbou o zastavení nákazy na 
přímluvu Panny Marie a Judy Tadeáše, za 
staré lidi, za jejich ochranu 

středa  
 

Za lékaře a zdravotníky a za odvrácení 
epidemie 

Dobročkovice 
Kostel otevřen 16:30 – 17:00 a přítomnost 
kněze 

čtvrtek   Úmysl z neděle - za farníky 

pátek  
 Na poděkování za šťastný návrat z ciziny 

Milonice 
Kostel otevřen 17:00-18:00 a přítomnost 
kněze 

sobota   
Za Boží pomoc a požehnání pro těžce 
nemocného člověka 

neděle 
 

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) 
NEDĚLE 

Bude odslouženo  
v neděli 

Za Františka Bodečka, manželku a rodinu 
Koudelkovu 

Bude odslouženo 
v pondělí 

Za farníky 

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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