
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 22.11. do 29.11. 2020 

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

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

- Mimořádné opatření vyhlášené MZČR v souvislosti 

s COVID, platné od 23.11./ vyhláška biskupa 

- Od 23.11. bohoslužby s účastí do 20-ti 
osob, na bohoslužby je potřeba se předem 
přihlásit. Ostatní hromadné akce do 6-ti 
osob. 
- ostatní dispenz biskupa od účasti na nedělní bohoslužbě 
- ZMĚNA ÚDAJŮ V OHLÁŠKÁCH VYHRAZENA DLE AKTUÁLNÍHO ZNĚNÍ 
OPATŘENÍ VYHLÁŠENÉHO VLÁDOU ČR/BISKUPEM 

Milonice: 
- v pátek mše sv. s dětmi 
- příležitost ke sv. smíření pá od 17h, ne od 7:40 

Dobročkovice: 
- ve středu mše sv. s dětmi 
- příležitost ke sv. smíření stř od 17:40 

Nemotice: 
- příležitost ke sv. smíření čt od 17:40 

- dnes v ne 22.11. v 17h společná četba Písma sv. 
on-line, odkaz ke konferenci naleznete na farních 
stránkách v sekci Mše sv. On-line. Budeme číst 
proroka Jeremiáše 
- od dnešního dne možnost zapisovat si intence na 
první pololetí 2021 
 

- plánovaná duchovní adventní obnova 28.11. je 
zrušena 
 
- od středy je obnoven výuka náboženství 
 
- žehnání adventních věnců příští neděli při mši sv., 
můžete dodat i vy, kteří se na mši nedostanete 
 
- příští neděli již nebude internetový přenos mše 
sv. z Milonic 
 
- odpustky pro duše zemřelých lze v letošním roce 
získávat po celý měsíc listopad při splnění obvyklých 
podmínek 
- na středy 11., 18., 25.1 a 2.12. vyhlašuje diecézní 
biskup dobrovolný vědomý a citelný půst za ukončení 
pandemie 
- na 25.11. je vyhlášena ČBK Červená středa, jíž se 
připojuje společně ERC a dalšími k mezinárodní 
připomínce pronásledovaných pro víru. Můžeme se 
připojit gestem solidarity (modlitbou, zapálením svíce, 
přečtením tematického textu, obětováním aktuálního 
utrpení). 
Více informací: www.cervenastreda.cz 

neděle 
Slavnost  

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

Milonice 
08:00 

Za Marii Filipovou, manžela a dva syny 
Mše sv. na faře s internetovým přenosem 

Dobročkovice 
09:30 

Za Marii a Štěpána Venhudovy a za živou a + 
rodinu 

Nemotice 
11:00 

Za svěřený lid 

pondělí Sv. Klementa I., papeže a mučedníka - - 

úterý 
Památka sv. Ondřeje Dung Laca, 

kněze a druhů, mučedníků 
Milonice 
07:00 

 

středa 
Sv. Kateřiny Alexandrijské, 

panny a mučednice 
Dobročkovice 
18:00 

Za Bedřicha Pištěláka, rodiče, sestru, živou a 
zemřelou rodinu 

čtvrtek  

Nemotice 
18:00 

 

Milonice 
19:00 

Eucharistická adorace 

pátek  
Milonice 
17:30 

 

sobota Sobotní památka Panny Marie 
Nesovice 
08:00 

 

neděle 
 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 

Milonice 
08:00 

Za Růženu Puklovou, manžela a syna 

Dobročkovice 
09:30 

Za svěřený lid 

Nemotice 
11:00 

Za rodinu Chmelařovu 
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