
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 27.12. 2020 do 3.1. 2021 

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 27.12. účast na bohoslužbách  do 10% z  
míst k sezení, odstupy v řadě 2 metry 
- ostatní dispenz biskupa od účasti na nedělní bohoslužbě 
- ZMĚNA ÚDAJŮ V OHLÁŠKÁCH VYHRAZENA DLE AKTUÁLNÍHO ZNĚNÍ 
OPATŘENÍ VYHLÁŠENÉHO VLÁDOU ČR/BISKUPEM 

Milonice: 
- kostel v Milonicích má 160 míst k sezení, na mši 
může být až 16 osob 
- v pátek návštěvy nemocných v Nesovicích a 
Uhřicích od 8h 
- v pátek mše sv. s dětmi v Milonicích  
- prosím o podporu farnosti vzhledem k výpadku 
sbírek, můžete zaslat na č.ú. 86-4101670247/0100  

Dobročkovice: 
- ve středu bude mše sv. s dětmi 
- v pátek návštěvy nemocných v Dobročkovicích 
v cca 11h 
- kostel v Dobročkovicích má 110 míst k sezení, na 
mši může být až 11 osob 

Nemotice: 

- ve čtvrtek se rozloučíme s p. Františkou 
Němcovou ze Snovídek 
- v pátek návštěvy nemocných ve Snovídkách v cca 
9:30 
- v sobotu se rozloučíme s p. Marií Kocourkovou z 
Mouchnic 
- kostel v Nemoticích má 110 míst k sezení, na mši 
může být až 11 osob 

- na nedělní a slavnostní bohoslužby je třeba se 
přihlásit.  
 
- Tříkrálové žehnání a koledování bude letos 
odloženo (nejzazší termín 24.1. – podle pandemické 
situace – uskutečnění bude ohlášeno) nebo je 
možné se ke sbírce připojit přes sbírkový účet 
Charity: 66008822/0800, VS: 77706400 

neděle 
2. NEDĚLE po Narození 

Páně/ Slavnost Zjevení 

Páně 

Milonice 
08:00 

Za Oldřicha Doupovce, rodiče a živou rodinu 

Dobročkovice 
09:30 

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

Nemotice 
11:00 

Za svěřený lid 

pondělí  - - 

úterý  
Milonice 
17:30 

 

středa 
Slavnost  

ZJEVENÍ PÁNĚ 
Dobročkovice 
18:00 

Za Antonii a Josefa Novákovy a živou a 
zemřelou rodinu 

čtvrtek 
sv. Rajmunda z Peñafortu, 

kněze 

Nemotice 
14:00 

Pohřeb 

Milonice 
17:00 

Eucharistická adorace 

pátek  
Milonice 
17:30 

Za živou a zemřelou rodinu Posoldovu 

sobota  
Nemotice 
11:00 

Pohřeb 

neděle 
 

Svátek křtu Páně 

Milonice 
08:00 

Za živou a zemřelou rodinu Jeřábkovu 

Dobročkovice 
09:30 

Za Ivana Pištěláka, živou a zemřelou rodinu 

Nemotice 
11:00 

Za svěřený lid 
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