
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 7.11. 2020 do 14.11. 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 

Od 1. listopadu 2021: 
Ministerstvo zdravotnictví upravilo od 1. listopadu 2021 
epidemiologická opatření a nařizuje ve všech případech 

povinnost ochrany dýchacích cest na bohoslužbách a 
dodržování rozestupů 1,5 metru tam, kde je to prakticky 
možné a nedojde k závažnému narušení konání bohoslužeb. Na 
bohoslužbách není nutné prokazovat se 

testem/očkováním/proděláním nemoci. Na jiných akcích 
kulturního nebo podobného charakteru jsou účastníci povinni 
potvrzení mít, byť by akce byla pořádána církví.  

Milonice: 
- dnes - v neděli modlitba za zemřelé na hřbit. v 15h 
- ve středu pohřeb p. Jan Duraja 
- v pátek mše sv. s dětmi 
- příští neděli sbírka na energie 

Dobročkovice: 
- ve středu od 17h výstav NSO s litaniemi k NSJ 
- ve středu mše sv. s dětmi 

Nemotice: 
- dnes - v neděli po mši sv. modlitba za zemřelé na 
hřbitově 

- příští neděli sbírka na varhany 

- v pátek po mši ministrantská schůzka na faře 
v Milonicích 
- 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 
- příští neděli sloužím mši sv. ve Slavkovské farnosti, 
v Mil, Dobr a Nem bude v neděli P. Milan Vavro 
 
- Synoda o synodalitě – vyhlášená papežem 
Františkem 
naše společenství, spoluúčast a poslání v církvi 
- skupinky 5-8 členů 
Mil: zatím uvažovat o členství ve skupince 
Dobr.+ Nem.: Svatava Novotná – na faře v Nemoticích 
do konce ledna 2022 tři setkání 
- téma viz letáček 
Zájemci ať se nahlásí do příští neděle nebo p. 
Novotné mob.:731 603 840 

neděle 32. 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 

pondělí  - - 

úterý 
Svátek Posvěcení lateránské 

baziliky 
- - 

středa 
Památka sv. Lva Velikého, 

papeže a učitele církve 

Milonice 
15:00 

pohřeb 

Dobročkovice 
18:00 

Za Antonu Boudovou, bratra, rodiče, živou a 
zemřelou rodinu 

čtvrtek Památka sv. Martina, biskupa 

Mouchnice 
16:00 

 

Milonice 
17:00 

Eucharistická adorace 

pátek 
Památka sv. Josafata, biskupa a 

mučedníka 
(Mil: Slavnost posvěcení kostela) 

Milonice 
17:30 

Za Janu a Josefa Kalábovy 

sobota 
Památka sv. Anežky České, 

panny 
Uhřice 
08:00 

 

neděle 
 

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

Milonice 
08:00 

Za Oldřišku Filipovou, manžela, syna a 
dvoje rodiče 

Dobročkovice 
09:30 

Za svěřený lid 

Nemotice 
11:00 

Za zemřelé rodiče Ivanovy, prarodiče z obou 
stran a duše v očistci 
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