
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 27.9. do 4.10. 2020 

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

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

Milonice: 
- ve středu ve 14h se rozloučíme s p. Annou 
Synkovou 
- v pátek návštěvy nemocných v Nesovicích 
- poděkování za úrodu se uskuteční v neděli 11.9. 

Dobročkovice: 
-  

Nemotice: 
- Poděkování za úrodu proběhne v Nemoticích v 
neděli 4.10. 
- Během měsíce října se budou v kostele prodávat 
kalendáře na příští rok. 
- Misijní neděle připadá na 18.října, misijní 
jarmárek v Nemoticích bude až o týden později 
25.října . Výrobky a pochutiny pro prodej přineste 
tedy až 25.10. Předem děkujeme za vaše dary pro 
prodej 

- v pátek ministrantská schůzka na faře v Milonicích 
v 18:30 
- v měsíci říjnu proběhne rozebírání části z budov 
chlévů na faře v Milonicích. První brigáda bude 
v sobotu 10.10. v 8:30. 
- Mimořádné opatření vyhlášené MZČR 
v souvislosti s COVID, platné od 18.9./ vyhláška 
biskupa 
- biskup uděluje možnost dispenzu od nedělní 
bohoslužby pro ty, kdo spadají do rizikové skupiny 
- odpovědné chování u těch, kteří mají respirační 
onemocnění, zvýšenou teplotu 
- dodržování hygienických předpisů - 3R: používání 
roušek, dezinfekce rukou, bezpečné rozestupy 
- účastníci bohoslužeb mají mít své místo k sezení 
- opět vynecháváme podávání rukou při pozdravu 
pokoje 

neděle 26. neděle v mezidobí 

09:00 
Nemotice 

Svátost smíření 

10:00 
Nemotice 

Za požehnání pro nemotické farníky 

pondělí 

Slavnost SV. VÁCLAVA, 
MUČEDNÍKA, hlavního 

patrona českého národa 
- doporučený svátek 

08:00 
Milonice 

Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu 

09:30 
Dobročkovice 

Za svěřený lid 

úterý 

Svátek sv. Michaela, 
Gabriela a Rafaela, 

archandělů 

07:00 
Milonice 

Na daný úmysl 

středa 
Památka sv. Jeronýma, 
kněze a učitele církve 

18:00 
Dobročkovice 

Na poděkování za dar manželství, s prosbou 
o požehnání pro rodiny naší farnosti 

14:00 
Milonice 

pohřeb 

čtvrtek 
Památka sv. Terezie od 
Dítěte Ježíše, panny a 

učitelky církve 

18:00 
Nemotice 

 

19:00 
Milonice 

Eucharistická adorace 

pátek Památka sv. andělů strážných 
07:00 
Milonice 

Na smír k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a ke 
cti a slávě sv. andělů strážných 

sobota  
07:00 
Milonice 

Na smír k Neposkvrněnému Srdci Panny 
Marie 

neděle 
 

27. neděle v mezidobí 

08:00 
Milonice 

Za Václava a Emílii Budíkovy a vnuka 
Stanislava 

09:30 
Dobročkovice 

Za Marii Pokornou, manžela, dceru a celou 
rodinu 

11:00 
Nemotice 

Za svěřený lid 
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