
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb – změna 
ohlášek ze dne 3.12. 
v týdnu od 29.11. do 6.12. 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 3.12./ vyhláška biskupa 

- Od 3.12. účast na bohoslužbách  až 30% 
z kapacity míst k sezení 
- ostatní dispenz biskupa od účasti na nedělní bohoslužbě 
- ZMĚNA ÚDAJŮ V OHLÁŠKÁCH VYHRAZENA DLE AKTUÁLNÍHO ZNĚNÍ 
OPATŘENÍ VYHLÁŠENÉHO VLÁDOU ČR/BISKUPEM 

Milonice: 
- v pátek návštěvy nemocných v Uhřicích a 
Nesovicích jen na vyžádání 
- příležitost ke sv. smíření pá 17-18h, ne od 7:40 
- kostel v Milonicích má 160 míst k sezení, na mši 
může být až 48 osob 

Dobročkovice: 
- v pátek návštěvy nemocných v Dobročkovicích 
- příležitost ke sv. smíření st od 17:30 
- kostel v Dobročkovicích má 110 míst k sezení, na 
mši může být až 33 osob 

Nemotice: 
- příležitost ke sv. smíření čt od 17:30 
- kostel v Nemoticích má 110 míst k sezení, na mši 
může být až 33 osob 

- ti z vás, kteří se z důvodu naplnění počtu 
účastníků nedostanou na nedělní mši sv., mohou po 
mši přijmout eucharistii 
 
- dnes v ne 29.11. v 17h další společná četba Písma 
sv. on-line, odkaz ke konferenci naleznete na 
farních stránkách v sekci Mše sv. On-line. Čteme 
proroka Jeremiáše 
 
- nyní je možnost zapisovat si intence na první 
pololetí 2021 
 
- na středy 11., 18., 25.1 a 2.12. vyhlašuje diecézní 
biskup dobrovolný vědomý a citelný půst za 
ukončení pandemie 
 

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 

pondělí Svátek sv. Ondřeje, apoštola 
Milonice 
07:00 

 

úterý 
s. Edmunda Kapiána, kněze a 

mučedníka 
- - 

středa  
Dobročkovice 
07:00 

 

čtvrtek 
Památka sv. Františka 

Xaverského, kněze 

Nemotice 
18:00 

 

Milonice 
19:00 

Eucharistická adorace 

pátek Sv. Jana Damašského 
Milonice 
07:00 

Na smír k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu za 
kněžská řeholní povolání 

sobota  
Milonice 
07:00 

Na smír k Neposkvrněnému srdci Panny Marie 

neděle 
 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 

Milonice 
08:00 

Za dar zdraví a požehnání Pána Boha 

Dobročkovice 
09:30 

Za svěřený lid 

Nemotice 
11:00 

Za zemřelou Marii a Miloslava Tesařovy a 
prarodiče z obou stran 
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