
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 27.3. do 1.4. 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 došlo k uvolnění protiepidemických 
opatření a v kostele již není povinný respirátor. 

Milonice: 

- 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 eucharistická adorace od 17:30 
- v letním čase mše sv. ve všední den zpravidla 
v 18h 
- modlitby křížové cesty jsou během postní doby 
v pá v 17h a ne po mši sv., na 5. ned. vedou 
pobožnost děti 

Nemotice: 

- v letním čase mše sv. ve všední den zpravidla 
v 18h 
- dnes nabídka křížové cesty na Nemotínek v 15h 
- ve čtvrtek příležitost ke sv. smíření v 16:40 
- modlitby křížových cest jsou v ne v 10:30 

 

- v pátek budou návštěvy nemocných v Uhř, Nes, 
Snov a Dobr 
 
- v pátek příprava na biřmování v Mil, začínáme 
kříž. cestou v 18h v kostele 
 
- V sobotu 30. dubna 2022 se uskuteční 
Ministrantský den pro brněnskou diecézi v 
Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. 
 
- Postní duchovní obnova v Brankovicích se 
uskuteční v sobotu 9. dubna v 15:30 – viz. plakát 
 

neděle 
4. NEDĚLE POSTNÍ 

 

Milonice 
08:00 

Za Jenu Menšíkovou, rodinu Handlovu a 
živou a zemřelou rodinu 

Dobročkovice 
09:30 

Za farníky 

Nemotice 
11:00 

Za Františka Mateleška a duše v očistci 

pondělí  
Milonice 
07:00 

Za zdařilý průběh operace 

úterý  
N. Hvě - domov 
15:00 

 

středa  
Dobročkovice 
18:00 

 

čtvrtek  

Nemotice 
18:00 

 

Milonice 
19:00 

Eucharistická adorace 

pátek  
Milonice 
07:00 

Na smír k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu za 
kněžská a řeholní povolání 

sobota 
Sv. Františka z Pauly, 

poustevníka 
Milonice  
07:00 

Na smír k Neposkvrněnému srdci Panny Marie 

neděle 
 

5. NEDĚLE POSTNÍ 
 

Milonice 
08:00 

Za Vlastu Machálkovou, rodiče a sourozence 

Dobročkovice 
09:30 

Za farníky 

Nemotice 
11:00 

Za zemřelé rodiče Paulovy a jejich děti a 
duše v očistci 
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