
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 9.1. 2021 do 16.1. 2022 

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 22. listopadu 2021: 
Dodržení opatření pro shromažďování se. Na bohoslužbách není 
nutné prokazovat se testem/proděláním nemoci. Na jiných 
akcích kulturního nebo podobného charakteru jsou účastníci 
povinni potvrzení mít, byť by akce byla pořádána církví.  

Milonice: 
- sbírka dnešní neděle je určena na energie 
- v pátek mše sv. s dětmi v Milonicích 

Dobročkovice: 
- bohoslužby ve všední den budou v zimním období 
od 1.1. 2022 zpravidla v 17h 
- úklid vánoční výzdoby v po ve 13h. 
- ve středu výstav NSO a litanie k NSJ od 16:30 
- příležitost ke sv. smíření po mši sv. 
- výzva k nošení roušek na společnou liturgii do 
kostela  

Nemotice: 
- sbírka dnešní neděle je určena na varhany 

- příští sobotu v 18h na faře v Milonicích promítání 
pohádky hrané našimi farníky na Boží hod pro 
veřejnost. 

- příští neděli Eucharistická adorace s možností 
obdržení Božího slova na nový rok – kostel 
v Milonicích v 17h. Zúčastnění farníci obdrží slovo i 
pro svou farnost. 
 
- od října začala příprava z řad žáků, studentů na biřmování, 
poslední možnost zapojit se do přípravné skupiny je do konce 
ledna, pak jen ze zvláštních nebo závažných důvodů 
- zároveň dávám možnost dospělým, ženatým, vdaným, 
seniorům, kteří doposud nepřijali svátost biřmování, přihlásit 
se k individuální přípravě, přihlášení do konce ledna 2022 

 
 

neděle Svátek Křtu Páně 

Milonice 
08:00 

Za živou a zemřelou rodinu Nebojsovu a 
Hrubých 

Dobročkovice 
09:30 

Za Ferdinanda a Marii Koudelkovy, syna a 
živou a zemřelou rodinu 

Nemotice 
11:00 

Za svěřený lid 

pondělí  - - 

úterý  
Milonice - fara 
07:00 

Za Františka a Bohumila Rymešovy 

středa  
Dobročkovice 
17:00 

Za Antonii a Josefa Novákovy a živou a 
zemřelou rodinu 

čtvrtek 
Sv. Hilaria, biskupa a učitele 

církve 

Mouchnice 
16:00 

 

Milonice 
17:00 

Eucharistická adorace 

pátek  
Milonice 
17:30 

Za živou a zemřelou rodinu Posoldovu 

sobota Sobotní památka Panny Marie 
Milonice - fara 
07:00 

Na daný úmysl 

neděle 
 

2. neděle v mezidobí 

Milonice 
08:00 

Za Emílii Budíkovou, manžela a vnuka 
Stanislava 

Dobročkovice 
09:30 

Za svěřený lid 

Nemotice 
11:00 

Za rodiče Ivanovy, syna a rodiče z obou 
stran 
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