
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 4.10. do 11.10. 2020 

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

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

Milonice: 
- dnes po mši sv. farní kavárna 
- v pátek návštěvy nemocných v Uhřicích od 8:30 
- v pátek mše sv. s dětmi v Milonicích 
- poděkování za úrodu se uskuteční příští 
neděli 11.9. 
- příští neděli bude sbírka věnována na energie 

Dobročkovice: 
- ve středu mše sv. s dětmi v Dobročkovicích 
- v pátek návštěvy nemocných v Dobročkovicích 

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 

- příští sobotu 10.10. se uskuteční za příznivého 
počasí první brigáda na rozebírání chlévu na faře 
v Milonicích. Začneme v 8:30. S sebou rukavice. 
Prosím muže po mši sv. na domluvu. 
 
- ohlášený koncert v Nemoticích na 11.10. se 
z důvodů opatření krizového stavu odkládá. 
 
 
- Mimořádné opatření vyhlášené MZČR v souvislosti 
s COVID, platné od 18.9./ vyhláška biskupa 
- od 5.10. bohoslužby s účastí do 100 lidí, dodržovat 
rozestupy 
- na bohoslužbách se nezpívá, zpívat může pouze kantor 
z kůru – ze stavebně oddělené konstrukce 
- 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 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 

pondělí  - - 

úterý  07:00 
Milonice 

 

středa 
Památka Panny Marie 

Růžencové 
18:00 
Dobročkovice 

Za živou a zemřelou rodinu Němečkovu a 
Varadímkovu 

čtvrtek  

16:00 
Mouchnice 

 

17:00 
Milonice 

Eucharistická adorace 

pátek  
17:30 
Milonice 

Za rodinu Ševčíkovu a Žateckou a duše v 
očistci 

sobota  
08:00 
Uhřice 

Za živou a zemřelou rodinu Jeřábkovu a duše 
v očistci 

neděle 
 

28. neděle v mezidobí 

08:00 
Milonice 

Na poděkování za úrodu 

09:30 
Dobročkovice 

Za svěřený lid 

11:00 
Nemotice 

Za rodinu Stehlíkovu, Maroldovu a Máčelovu 
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