
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 3.10. 2020 do 10.10. 2021 

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, platné od 
26.4. 2021 
- Pro účast na bohoslužbách je nutné dodržet 3 pravidla: 
ochrana dýchacích cest, rozestupy 1,5m – vyjma členů jedné 
domácnosti, dezinfenkce rukou. 

Milonice: 
- v pátek mše sv. s dětmi 
- příští neděli bude sbírka určena na energie 
- v následujícím týdnu má být dokončeno restaur. 
obrazu sv. Petra a Pavla 

Dobročkovice: 
- eucharistická adorace s litaniemi ve středu od 17h 
- ve středu mše sv. s dětmi 

Nemotice: 
- sv. smíření ve čtvrtek od 17:40-18h 
- příští neděli bude sbírka určena na opravu varhan 

- v pondělí se koná kněžská rekolekce na Lutrštéku 
a ve Slavkově 
- pastorační schůze bude v úterý 5.10. na faře v Mil 
v 19:15 
- příští pátek ministrantská schůzka po mši sv. 
 

- od následujícího týdne je možné zapisovat 
intence na celý rok 2022 
 
- koncert duchovní hudby v kostele v Nemoticích 
bude v neděli 10.října v 16h. Vystoupí chrámový 
sbor při kostele sv. Václava a hosté. Dobrovolné 
vstupné je určeno na opravu varhan. 
 
- od následujícího roku začneme přípravy na sv. 
biřmování (pro ty, kdo mají v současnosti alespoň 
kolem 15-ti let) setkání začnou od října 
 
Fond PULS k 2.10. 2021 
k uvedeným částkám se připočítává ještě odvod z 
hospodaření farností, to jsou převážně pachty z polí 

 má se vybrat 
(bez odvodu 
z hosp. farn.) 

Vybralo se 
ve sbírce 

Dary 
donátorů 

Ještě 
zbývá 
vybrat 

Milonice 35 040,- 15 190,- 15 965,- 3 885,- 

Dobročk. 13 920,- 7000,- 10 180,- vybráno 

Nemotice 10 560,- 5000,- 5700,- vybráno 

 
 

neděle 
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 

Milonice 
08:00 

Na poděkování za úrodu 

Dobročkovice 
09:30 

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

Nemotice 
11:00 

Za farníky 

pondělí Památka sv. Fratniška z Assisi - - 

úterý Sv. Faustiny Kowalské 
Milonice 
07:00 

Za Františka a Bohumila Rymešovy 

středa Sv. Bruna, kněze 
Dobročkovice 
18:00 

 

čtvrtek 
Památka Panny Marie 

Růžencové 

Nemotice 
18:00 

 

Milonice 
19:00 

Eucharistická adorace 

pátek  
Milonice 
17:30 

Za Jindřicha Nebojsu, dvoje rodiče a živou 
rodinu 

sobota Sobotní památka Panny Marie 
Uhřice 
08:00 

Za rodinu Puklovu, Masaříkovu a Slezáčkovu 

neděle 
 

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Milonice 
08:00 

Za Josefa a Boženu Pištělákovy a dceru 

Dobročkovice 
09:30 

Za Vlastu Machálkovou, rodiče a sourozence 

Nemotice 
11:00 

Za svěřený lid 
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