
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 12.12. 2020 do 19.12. 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 22. listopadu 2021: 
Ochrana 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/proděláním nemoci. Na 
jiných akcích kulturního nebo podobného charakteru jsou 
účastníci povinni potvrzení mít, byť by akce byla pořádána 
církví.  

Milonice: 
- v úterý je zasedání ERF Milonice v 19h na faře 
- V sobotu pohřeb – Zdenka Fryčová 
- ve středu je poslední výuka náboženství před 
Vánocemi 

- čtvrteční pastorační schůzka se neuskutečnila 

Dobročkovice: 
- ve středu mše sv. s dětmi 
- příležitost ke sv. smíření je ve středu po mši sv. 

Nemotice: 
- příležitost ke sv. smíření je ve čtvrtek po mši sv. 

 

- příští neděli příležitost ke sv. smíření: Brank 14h, 
Mil 15h, Bohd 16h, k dispozici tři zpovědníci 

- zpovídání v Dobr – út 21.12. v 17:30, v Nem – út 
21.12. v 19h 
  
- dnes vyšlo prosincové číslo farního zpravodaje 
FAIN, pokud by jej někdo chtěl distribuovat osobně 
více lidem, mohu vyrobit požadovaný počet 
 
- mladí oznamují: 25.12. v 15:30 pohádka Anděl 
Páně, stavba pódia v sobotu 18.12. 
 

neděle 3. NEDĚLE ADVENTNÍ  

Milonice 
08:00 

Za Růženu Puklovou, manžela syna 

Dobročkovice 
09:30 

Za svěřený lid 

Nemotice 
11:00 

Za rodinu Chmelařovu 

pondělí 
Památka sv. Lucie, panny a 

mučednice 
- - 

úterý 
Památka sv. Jana od Kříže, 

kněze a učitele církve 
Milonice 
07:00 

 

středa  
Dobročkovice 
06:30 

Za zemřelého Bedřicha Krumpa 

čtvrtek  

Nemotice 
06:00 

 

Milonice 
17:00 

Eucharistická adorace 

pátek 17. prosince 
Milonice 
07:00 

 

sobota 18. prosince 
Milonice 
10:00 

pohřeb 

neděle 
 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 

Milonice 
08:00 

Za Josefa Jetelinu a duše v očistci 

Dobročkovice 
09:30 

Za Oldřicha Hrubého, rodiče, sourozence a 
zemřelou rodinu 

Nemotice 
11:00 

Za svěřený lid 
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