
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 17.10. 2020 do 24.10. 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 

Dobročkovice: 
- velký úklid kostela před hody bude ve st 20.10. ve 
13h 
- v neděli 24.10. bude v našem kostele pokřtěna 
Julie Bodečková 
- mariánské pobožnosti během měsíce října jsou 
každý čtvrtek v 17h a v neděli ve 14:30 

Nemotice: 
- v neděli 24.10. bude v našem kostele pokřtěn 
Vojtěch Jeřábek z Nesovic 
- za 14 dní bude společná nedělní mše sv. 
v Dobročkovicích 
- na koncertu minulou neděli se vybralo 5 430,- Kč 

 
- příští neděli se budeme modlit a přispívat na 
projekty Papežských misijních děl 
 

- nyní je již možné zapisovat intence na celý rok 
2022 
- příští neděli bude příležitost k přijetí sv. smíření 
před dušičkami. V Brank od 14h, v Mil od 15h a 
v Bohd od 16h. K dispozici budou tři zpovědníci 
 
- v našich farnostech začne příprava na sv. 
biřmování (pro ty, kdo mají v současnosti alespoň 
kolem 15-ti let). První setkání bude před 
podzimními prázdninami v út 26.10. v 19h na faře 
v Milonicích. 
 
- Synoda o synodalitě: ve dnech 8. a 9. října 2021 
zahájil papež František tříletý synodální proces 
rozdělený do tří fází, na diecézní, kontinentální, 
univerzální. Spočívat bude v konzultacích a 
rozlišování. Vyvrcholí shromážděním Biskupské 
synody v říjnu 2023 v Římě. Do první – diecézní fáze 
máte být zapojeni i vy, farníci.  
 
 
 

neděle 
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

                                   

Milonice 
08:00 

Za Marii Filipovou, manžela a dva syny 

Dobročkovice 
09:30 

Za Josefa a Marii Doupovcovy, dvoje rodiče, 
živou a zemřelou rodinu 

Nemotice 
11:00 

Za svěřený lid 

pondělí Svátek sv. Lukáše, evangelisty - - 

úterý Sv. Pavla od Kříže, kněze - - 

středa  - - 

čtvrtek Bl. Karla Rakouského 
- - 

- - 

pátek Sv. Jana Pavla II. 
Milonice 
17:30 

Na poděkování za dar společného života, 
děti, s prosbou o Boží požehnání 

sobota 
  Sv. Jana Kapistránského, 

kněze                                                                      
Nesovice 
08:00 

 

neděle 
 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Milonice 
08:00 

Za Marii a Františka Budíkovy a duše v očistci 

Dobročkovice 
09:30 

Za farníky 

Nemotice 
11:00 

Za uzdravení 
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