
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 31.10. 2020 do 7.11. 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 
26.4. 2021 
- Pro účast na bohoslužbách je nutné dodržet 3 pravidla: 
ochrana dýchacích cest, rozestupy 1,5m – vyjma členů jedné 
domácnosti, dezinfenkce rukou. 

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají 
ochrany dýchacích cest při hromadných akcích.  
Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech 
staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 
metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění 
autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická 
čtení, přímluvy, modlitby a podobně.  
Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít 
respirátor po dobu zpěvu 

Milonice: 
- v pátek se rozloučíme při mši sv. s p. Jindřiškou 
Křivánkovou 
- příští neděli modlitba za zemřelé na hřbitově v 15h 

Dobročkovice: 
- modlitba na hřbitově za zemřelé ve středu v 17h 
- ve středu příležitost ke sv. smíření od 17:40 

Nemotice: 
- ve čtvrtek příležitost ke sv. smíření od 17:40 
- modlitba za zemřelé na hřbitově v neděli po mši sv. 

- plnomocné odpustky pro zemřelé z pandemických 
důvodů také letos po celý měsíc listopad. Podmínky: 
sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže, 
návštěva hřbitova – modl. Páně, Vyznání víry 
 
- v pondělí se koná děkanátní rekolekce v Křenovicích 
 
- v našich farnostech začaly přípravy na sv. biřmování 
(pro ty, kdo mají v současnosti alespoň kolem 15-ti 
let). Další setkání v pá 19.11. v 18:30 na faře 
v Milonicích 
 
- sbírka na misie: Mil: 5 315,- Kč, Dobr: 7 000,- Kč, 
Nem: 5 700,- Kč 

 

neděle 

Slavnost VÝROČÍ 
POSVĚCENÍ KOSTELA/ 
Dobr: hody - Slavnost VŠECH 

SVATÝCH                                    

Dobročkovice 
09:00 

Příležitost ke sv. smíření 

Dobročkovice 
10:00 

Za živé a zemřelé rodáky z Dobročkovic 

Dobročkovice 
14:30 

Slavnostní požehnání 

pondělí 
Slavnost  

VŠECH SVATÝCH 
- doporučený svátek 

Milonice 
17:30 

Za Jindřicha Nebojsu, dvoje rodiče a živou 
rodinu 

úterý 
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY 

VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

Dobročkovice 
07:00 

Za všechny zemřelé 

Nemotice 
17:00 

Na úmysl papeže 

Milonice 
18:00 

Za rodiče Pištělákovy a celou živou a 
zemřelou rodinu 

středa sv. Martina de Porres, řeholníka 
Dobročkovice 
18:00 

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

čtvrtek 
Památka sv. Karla 

Boromejského, biskupa 

Nemotice 
18:00 

Za farníky 

Milonice 
19:00 

Eucharistická adorace 

pátek  
Milonice 
15:00 

pohřeb 

sobota Sobotní památka Panny Marie   
Milonice 
07:00 

Na smír k Neposkvrněnému srdci Panny Marie 

neděle 
 

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

Milonice 
08:00 

Za Antonína Majtnara, živou a zemřelou 
rodinu 

Dobročkovice 
09:30 

Za Marii a Vladimíra Soldánovy a dvoje 
rodiče 

Nemotice 
11:00 

Za farníky 
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