
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 10.4. do 17.4. 2022 

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

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

Milonice: 
- rozpis zájemců o finanční dárcovství na 
restaurování křížové cesty: dva obrazy jsou již 
opraveny. Další dárci se mohou zapsat na arch. 

Dobročkovice: 
- poděkování za předvelikonoční úklid 
- křížová cesta ve 14:30 

Nemotice: 
-  

- dnes v neděli příležitost ke sv. smíření před 
Velikonocemi: Brank od 14h, Mil od 15h, Bohd od 
16h. K dispozici tři zpovědníci 
- v Dobr 13.4. 17-18h, Nem 12.4. 16:30-17:30 
 
- nácviky ministrantů na velikonoční obřady: čt 
17:30, v pá ve 14:15, v so v 8:30 
 

- zapište se na služby během velikonočních obřadů: 
čtení na bdění v Getsemanské zahradě, rozpis na 
adorace během dne, čtení na Velikonoční vigilii 
 
- v pátek a v sobotu v kostele v Milonicích kasička 
na sbírku „Boží hrob“ 
 
- příští neděli žehnání velikonočních pokrmů 
 
- V sobotu 30. dubna 2022 se uskuteční 
Ministrantský den pro brněnskou diecézi v 
Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. 
 
- farní pouť na Svatý Kopeček u Olomouce se 
uskuteční v sobotu 4.6. 2022 
 
 

neděle 
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) 

NEDĚLE 

Milonice 
08:00 

Za Miloslava Učně, rodiče a živou a 
zemřelou rodinu 

Dobročkovice 
09:30 

Za Františka Pokorného, manželku, dceru, 
živou a zemřelou rodinu 

Nemotice 
11:00 

Za farníky 

pondělí PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 
Milonice 
07:00 

Na poděkování Pánu Bohu 

úterý ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE   

středa STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 
Dobročkovice 
18:00 

Za Jiřího Němečka a ty kdo mu prokázali 
dobrodiní 

čtvrtek ZELENÝ ČTVRTEK 
mše na památku Večeře Páně 

Milonice 
18:00 

Za Antonína Koudelku, živou a zemřelou 
rodinu a na poděkování za dar zdraví 

Milonice 
19:00 

Adorace v Getsemanské zahradě 

pátek VELKÝ PÁTEK 

Milonice 
08:00 

Denní modlitba církve, křížová cesta 

Milonice 
15:00 

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY 

sobota 
BÍLÁ SOBOTA 

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 
PÁNĚ – Velikonoční vigilie 

Milonice 
08:00 

Denní modlitba církve 

Milonice 
20:15 

 

neděle 
 

Slavnost 
ZMRTÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – 

v den slavnosti  
 

Milonice 
08:00 

Za živé a zemřelé farníky z Milonic 

Dobročkovice 
09:30 

Za Stanislavu Novotnou, manžela Jiřího a 
celou rodinu Novotnou 

Nemotice 
11:00 

Za farníky 
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