
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 19.4. do 26.4. 2020 

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

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

Od 12.3. 2020 nouzový stav – bohoslužby bez účasti 

lidu 

Milonice: 
- příští neděli bude sbírka na energie. Příspěvky 
můžete poskytnout: 
1) hotově v neděli v kostelích  
2) na účet farnosti Mil: 86-4101670247/0100 

Dobročkovice: 
-  

Nemotice: 
- 

- Sběhem dubna sbírka na PULS. Biskupství po třech 
letech zvyšuje podíl na jednu osobu na 480,- Kč. 
Dary můžete posílat: 
1) prostřednictvím dárcovství v PULSU 
2) hotově v neděli v kostelích  
3) na účty našich farností 

- přímý videopřenos mše sv. z fary v Milonicích 
dle rozpisu najdete na internetových stránkách 
farnosti Milonice 
 
Dle sdělení České biskupské konference bude 
možné konat 
- od 27.4. bohoslužby s účastí do 15-ti lidí 
- od 11.5. bohoslužby s účastí do 30-ti lidí 
- od 25.5. bohoslužby s účastí do 50-ti lidí 
- od 11.6. bohoslužby s účastí bez omezení 
 
 
 

 
neděle 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
(BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 

Videopřenos 
mše sv. 
10:00 

Za živé a zemřelé farníky z Milonic 

Mše sv. Za farníky (odslouženo v pondělí) 

Milonice Kostel otevřen 8:30 – 9:30 

Dobročkovice Kostel otevřen 9:00 – 9:30 

Nemotice Kostel otevřen 11:30 – 12:00 

pondělí  Mše sv. Za farníky 

úterý 
Sv. Anselma, biskupa a 
učitele církve 

Mše sv. Za všechny zemřelé na coronavirus 

středa  
Mše sv. 

Za Ferdinanda a Marii Koudelkovy a živou a 
zemřelou rodinu 

Dobročkovice Kostel otevřen 16:30 – 17:00 

čtvrtek 

Svátek sv. Vojtěcha, 
biskupa a mučedníka, 

hlavního patrona pražské 
arcidiecéze 

Mše sv. 
Na přímluvu Panny Marie o ochranu pro staré 
lidi a na přímluvu k Judovi Tadeášovi 

pátek Sv. Jiřího, mučedníka 
Mše sv. 

Za živou a zemřelou rodinu Černých, 
Křivánkovu a Přikrylovu 

Milonice Kostel otevřen 17:00 – 18:00 

sobota 
Svátek sv. Marka, 

evangelisty 
Mše sv.  

neděle 
 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

Videopřenos 
mše sv. 
10:00 

Za Milana Učně a živou a zemřelou rodinu 

Mše sv. Za farníky – odslouženo v pondělí 

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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