
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 2.5. 2020 do 9.5. 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 
- májové pobožnosti každý den v 19h 
- v so v 19h modlitba u kříže u lípy 
- prosím o podporu farnosti vzhledem k výpadku sbírek, můžete 
zaslat na č.ú. 86-4101670247/0100 

Dobročkovice: 
- ve středu adorace před NSO od 17:30 
- májové pobožnosti čt v 18h, ne 14:30 a st 17:30 

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 
 
- návštěvy nemocných budou v pátek od 8:30, 
prosím opět zájemce o nahlášení 
 
 
 

  

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 

pondělí 
Svátek sv. Filipa a Jakuba, 

apoštolů 
Milonice 
07:00 

Na dobrý úmysl 

úterý  - - 

středa   
Dobročkovice 
18:00 

 

čtvrtek 
Památka sv. Jana Sarkandera, 

kněze a mučedníka 

Nemotice 
18:00 

Na poděkování za stálou Boží ochranu a 
všechna přijatá dobrodiní 

Milonice 
19:00 

Eucharistická adorace 

pátek  
Milonice 
07:00 

Na smír k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu za 
kněžská a řeholní povolání 

sobota 
Panny Marie, Prostřednice všech 

milostí 
Uhřice 
08:00 

Na poděkování s prosbou o ochranu obce 

neděle 
 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
 

Milonice 
08:00 

Za Stanislava Chvátala a syna Stanislava 

Dobročkovice 
09:30 

 

Nemotice 
11:00 
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