
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 19.12. 2020 do 26.12. 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: 
Dodržení opatření pro shromažďování se. 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: 
- na pastorační schůzce dohodnut podíl farníků na 
údržbě 1/3 zahrady. Dohoda platí na rok, poté bude 
obnovena 
- na ERF žádost o vysvětlení možnosti přispět na 
křížovou cestu; přání, aby bylo smluveno 
restaurování celé křížové cesty v horizontu cca 
dvou let 

Dobročkovice: 
- zdobení kostela bude v út ve 13h 

Nemotice: 
-  

- dnes v 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 
 
- Betlémské světlo je možné vyzvednout: 24.12. 
V Mil od 8h, v Dobr, v Nem a v Nes 
  
- farníci pořádají pohádku Anděl Páně, 25.12. 
v 15:30 u kostela. Účast jen se splněním nařízení 
Vlády ČR, dodržování rozestupů 
 
- zahájení kanonizačního řízení jezuitského kněze 
P. Martina Středy 
 

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 

pondělí 20. prosince 
Milonice 
06:45 

Na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží 
ochranu do dalších let 

úterý 21. prosince - - 

středa 22. prosince 
Dobročkovice 
06:30 

Za Františka Pokorného, manželku, dceru a 
živou a zemřelou rodinu 

čtvrtek 23. prosince 

Nemotice 
07:00 

 

Milonice 
17:00 

Eucharistická adorace 

pátek 24. prosince 

Milonice 
16:00 

Za mladé rodiny 

Dobročkovice 
21:30 

Za svěřený lid 

sobota 

Slavnost  
NAROZENÍ PÁNĚ – 
zasvěcený svátek 

Milonice 
08:00 

Za živou a zemřelou rodinu Milarovu a 
Aufovu 

Dobročkovice 
09:30 

Za rodinu Boudovu 

Nemotice 
11:00 

 

neděle 
 

Svátek Svaté rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa 

Milonice 
08:00 

Za živou a zemřelou rodinu Jeřábkovu 

Dobročkovice 
09:30 

Za Štěpána Venhudu, Štěpána Pištěláka, za 
Štěpána Popelky a Františka Hrubého 

Nemotice 
11:00 

Za svěřený lid 
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