
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 13.3. do 20.3. 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: 
Od pondělí 14. března 2022 dochází k uvolnění 
protiepidemických opatření a v kostelích již 
nebudou povinné respirátory. Čeští a moravští 
biskupové tak zvou věřící, kteří kvůli pandemii 
covid-19 omezili fyzickou účast na bohoslužbách, 
aby se vrátili zpět do kostelních lavic. „Při 
bohoslužbách obnovme pozdravení pokoje, 
přinášení obětních darů a znovu umožněme 
přijímat eucharistii i do úst všem, kteří si to přejí."  

Milonice: 
- příští neděli bude sbírka na energie 
- modlitby křížových cest jsou zpravidla v ne po mši 
sv., v pá v 17h přede mší jinak 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 

- modlitby křížové cesty jsou během postní doby v pá 
v 17h a ne po mši sv., na 3. ned. vedou pobožnost 
ženy 

Nemotice: 
- příští neděli bude sbírka na varhany 
- ve čtvrtek příležitost ke sv. smíření v 16:40 
- modlitby křížových cest jsou v ne v 10:30 

- dnešní sbírka je vyhlášená biskupem na krytí nákladů 
celosvětového setkání mládeže v roce 2023 a 
letošního celostátního, které se koná 9.-14.8. v Hradci 
Králové 
 
- další setkání nad Písmem ve středu 16.3. v 18h v Mil 
 
- příprava na biřmování v pátek, začínáme křížovou 
cestou v 18h v kostele v Mil  
 
- příští neděli bude s námi slavit mši sv. novokněz 
brněnské diecéze P. Milan Werl, kaplan v Hodoníně 
 

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 

pondělí  - - 

úterý  
Milonice 
07:00 

 

středa  
Dobročkovice 
17:00 

Za P. Josefa Koutného, P. Vincence Knapa a 
kněze rodáky 

čtvrtek Připomínka sv. Patrika, biskupa 

Nemotice 
17:00 

 

Milonice 
18:00 

Eucharistická adorace 

pátek 
Připomínka sv. Cyrila 

Jeruzalémského, biskupa a 
učitele církve 

Milonice 
07:00 

 

sobota 

Slavnost  
SVATÉHO JOSEFA, 

SNOUBENCE PANNY MARIE  
- doporučený svátek 

Milonice 
08:00 

Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu 

neděle 
 

3. NEDĚLE POSTNÍ 
 

Milonice 
08:00 

Za Josefa a Boženu Pištělákovy a dceru 

Dobročkovice 
09:30 

Za Antonínu a Bedřicha Pištělákovy, dceru a 
syna 

Nemotice 
11:00 

Za svěřený lid 
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