
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 11.10. do 18.10. 2020 

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

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

Milonice: 
- sbírka dnešní neděle je věnována na energie 
- misijní jarmark ohlášený na 24. 10. se odkládá 

Dobročkovice: 
-  

Nemotice: 
- návštěvy nemocných v pátek ve Snovídkách 
- Během měsíce října se budou v kostele prodávat 
kalendáře na příští rok. 
- Misijní jarmark ohlášený na 18.10. se odkládá 

- účast na bohoslužbách je od pondělí jen do 10 
osob, pro účast na mši příští neděli je nutno se 
přihlásit 
 
- nedělní mše sv. budou z Milonic přenášeny přes 
internet, odkaz viz. farní stránky 
 
- příští neděle je misijní, sbírka na misie se ale 
z nařízení biskupa odkládá 

- poděkování za brigádu v Milonicích, další brigáda 
bude pravděpodobně za 14 dní 
 
 
 
 
 
 
 
- Mimořádné opatření vyhlášené MZČR v souvislosti 
s COVID, platné od 12.10./ vyhláška biskupa 
- od 11.10. bohoslužby s účastí do 10 lidí, dodržovat 
rozestupy 
- na bohoslužbách se nezpívá 
- biskup uděluje možnost dispenzu od nedělní bohoslužby 
- 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 28. 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  07:00 
Milonice 

Za zdraví duše i těla 

úterý    

středa  
18:00 
Dobročkovice 

Za Karlu Reškovou, manžela a živou a 
zemřelou rodinu 

čtvrtek 
Památka sv. Terezie od 
Ježíše, panny a učitelky 

církve 

18:00 
Nemotice 

 

19:00 
Milonice 

Eucharistická adorace 

pátek 
Sv. Markéty Marie Alacoque, 

panny 
17:30 
Milonice 

Za Václava a Emílii Budíkovy a vnuka 
Stanislava 

sobota 

Památka sv. Ignáce 
Antiochijského, biskupa a 

mučedníka 

07:00 
Milonice 

 

neděle 
 

29. neděle v mezidobí 

08:00 
Milonice 

Za živou a zemřelou rodinu Nebojsovu a 
Hrubých 

09:30 
Dobročkovice 

Za svěřený lid 

11:00 
Nemotice 

Na poděkování za uzdravení 
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