
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 6.3. 2021 do 13.3. 2022 

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: 
Dodržení opatření pro shromažďování se. Na bohoslužbách není 
nutné prokazovat se testem/proděláním nemoci. Na jiných 
akcích kulturního nebo podobného charakteru jsou účastníci 
povinni potvrzení mít, byť by akce byla pořádána církví.  

Milonice: 
- v pátek mše sv. s dětmi  
- modlitby křížových cest budou zpravidla v pá 
večer a v ne po mši sv., 1. kříž cesta v pá v 18h 
- příležitost ke sv. smíření je pravidelně v ne od 
7:40 a při večerní mši v pá od 17:10 

Dobročkovice: 
- ve středu příležitost ke sv. smíření v 16:40 
- ve středu mše sv. s dětmi 
- modlitby křížové cesty budou během postní doby 
v pá v 17h a ne po mši sv., na 2. ned. vedou 
pobožnost muži 

Nemotice: 
- ve čtvrtek příležitost ke sv. smíření v 16:40 
- modlitby kříž. cest budou v ne v 10:30 

- na příští neděli je sbírka vyhlášená biskupem na 
krytí nákladů letošního celostátního setkání 

mládeže, které se koná 9.-14.8. v Hradci Králové, 
kam jsou zváni i naši biřmovanci 
 
- dnes v neděli 6.3. další četba Písma na faře 
v Milonicích v 17h. 
- další setkání nad Písmem ve středu 10.3. v 18h 
 
- ministrantská schůzka se uskuteční v pátek po mši 
sv. na faře v Mil 
 
- pozvánku na duchovní obnovu s Janem Špilarem v 
Bohdalicích v sobotu 12. března 
 
 

neděle 1. NEDĚLE POSTNÍ 

Milonice 
08:00 

Za Emanuela a Marii Handlířovy a rodinu 
Pokorných 

Dobročkovice 
09:30 

Za Boženu a Petra Janalíkovy a zemřelou 
rodinu 

Nemotice 
11:00 

Za farníky 

pondělí 
připomínka sv. Perpetuy a 

Felicity, mučednic 
Milonice 
07:00 

 

úterý Připomínka sv. Jana z Boha - - 

středa 
Připomínka sv. Františky 

Římské, řeholnice 
Dobročkovice 
17:00 

Za Marii Doupovcovou, manžela, sourozence 
a živou a zemřelou rodinu 

čtvrtek 
Připomínka sv. Jana Ogilvie, 

kněze a mučedníka 

Mouchnice 
17:00 

 

Milonice 
18:00 

Eucharistická adorace 

pátek  
Milonice 
17:30 

Za Josefa Navrátila a rodinu Navrátilovu a 
Jeřábkovu 

sobota  
Milonice 
07:00 

Za živou a zemřelou rodinu Coufalovu 

neděle 
 

2. NEDĚLE POSTNÍ 
VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE 

FRANTIŠKA 

Milonice 
08:00 

Za Růženu Puklovou, manžela a syna 

Dobročkovice 
09:30 

Za farníky 

Nemotice 
11:00 

Za zemřelou Josefu Ivanovou, zemřelého 
syna a duše v očistci 
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