
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 14.11. 2020 do 21.11. 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 

Od 1. listopadu 2021: 
Ministerstvo zdravotnictví upravilo od 1. listopadu 2021 
epidemiologická opatření a nařizuje ve všech případech 
povinnost ochrany dýchacích cest na bohoslužbách a 
dodržování rozestupů 1,5 metru tam, kde je to prakticky 
možné a nedojde k závažnému narušení konání bohoslužeb. Na 
bohoslužbách není nutné prokazovat se 
testem/očkováním/proděláním nemoci. Na jiných akcích 
kulturního nebo podobného charakteru jsou účastníci povinni 
potvrzení mít, byť by akce byla pořádána církví.  

Milonice: 
- dnešní sbírka určena na energie 
- skupinka k synodě o synodalitě je již vytvořena 
kolem modlitebního společenství matek. K prvnímu 
setkání můžete podat i vy ostatní své příspěvky 
k otázkám. Ty najdete vzadu v kostele. Podněty 
můžete předávat p. Aleně Nebojsové.  

Dobročkovice: 
- příležitost ke sv. smíření je ve středu od 17:40-18h. 
- ke skupince o synodalitě se můžete do dnešního 
přihlásit p. Svatavě Novotné - mob.:731 603 840. 

Nemotice: 
- dnešní sbírka je určena na varhany 

- ke skupince o synodalitě se můžete do dnešního dne 
přihlásit p. Svatavě Novotné - mob.:731 603 840. 

 
- v pátek další příprava na biřmování na faře 
v Milonicích v 18:30. Vhodná zvláště pro ty, kteří mají 
kolem 15-ti let. 
 
- Koncert našich schol s podtitulem „Přijďte s námi 
oslavit církevní silvestr“ se koná příští sobotu 20.11. 
v 18h v kostele sv. Petra a Pavla v Milonicích. Viz. 
plakát. Pro účast je nutné se moci prokázat 
testem/očkováním/proděláním nemoci covid. 
 
- Adventní duchovní obnova  se uskuteční v sobotu 
27.11. v 16h v sále obecního úřadu v Uhřicích. 
Přednášejícím bude P. Miroslav Slavíček. Bude nutné 
dodržet příslušná protipandemická opatření – viz. 
ohlášky. V případě zpřísnění podmínek – přes internet. 
 

 

neděle 
32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 

Milonice 
08:00 

Za Oldřišku Filipovou, manžela, syna a 
dvoje rodiče 

Dobročkovice 
09:30 

Za svěřený lid 

Nemotice 
11:00 

Za zemřelé rodiče Ivanovy, prarodiče z obou 
stran a duše v očistci 

pondělí 
Sv. Alberta Velikého, biskupa 

a učitele církve 
Milonice 
07:00 

Za Naděždu Kloboučníkovou 

úterý  - - 

středa 
Památka sv. Alžběty Uherské, 

řeholnice 
Dobročkovice 
18:00 

Za Karlu Reškovou, manžela, živou a 
zemřelou rodinu 

čtvrtek 
Posvěcení římských bazilik 

svatých Petra a Pavla 

Nemotice 
18:00 

 

Milonice 
19:00 

Eucharistická adorace 

pátek  
Milonice 
07:00 

Za Danu Kolajovou 

sobota Sobotní památka Panny Marie 
Milonice 
07:00 

Za duše v očistci a za zemřelé, na které 
nikdo nepamatuje 

neděle 
 

Slavnost  
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

 

Milonice 
08:00 

Za Marii a Emanuela Handlířovy a rodinu 
Pokornou 

Dobročkovice 
09:30 

Za zemřelou Marii a Štěpána Venhudovy a 
zemřelou rodinu 

Nemotice 
11:00 

Za svěřený lid 
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