
 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 30.1. 2021 do 6.2. 2022 

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: 
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: 
- mše sv. místo pátku ve středu 
- příští neděli bude sbírka určena na energie 

Dobročkovice: 
- adorace před NSO s litaniemi k NSJ v pátek 
v 16:30, příležitost ke sv. smíření po mši sv. 
- mše sv. bude na místo středy v pátek 

Nemotice: 
- příští neděli bude sbírka určena na varhany 
- uskutečnilo se setkání s varhanářem Stehlíkem, za 
shromážděné prostředky (farnost, obce a dary) 
budeme schopni rekonstruovat varhany asi z 50%, 
prostředky zatím nebudou např. na obnovu 
varhanní skříně, cínový prospekt, ventilátor, po 
této rekonstrukci bude nástroj v hratelném stavu, 
farní rada s postupem souhlasila 

- na svátek Uvedení Páně do chrámu si můžete 
přinést svíce k posvěcení 
 

- v pátek návštěvy nemocných v Uhř, Nes, Snov a 
Mil 
 
- v pátek 4.2. příprava na biřmování na faře v Mil 
v 18:30. Účastníci příprav by měli naplnit alespoň 
90% setkání. 
 
- v neděli 6.2. další setkání s četbou Písma svatého 
na faře v Milonicích v 17h. 
 
 
 

neděle 4. neděle v mezidobí 

Milonice 
08:00 

Za Josefa a Annu Klimešovy, živou a 
zemřelou rodinu 

Dobročkovice 
09:30 

Za Arnošta Bodečka, manželku a živou a 
zemřelou rodinu 

Nemotice 
11:00 

Za svěřený lid 

pondělí  - - 

úterý  - - 

středa 
Svátek Uvedení Páně do 

chrámu 
Milonice 
18:00 

 

čtvrtek Sv. Blažeje, biskupa 
- - 

- - 

pátek  
Dobročkovice 
17:00 

K Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu za kněžská a 
řeholní povolání 

sobota 
Památka sv. Agáty, panny a 

mučednice 
Milonice 
07:00 

Na smír k Neposkvrněnému srdci Panny Marie 

neděle 
 

5. neděle v mezidobí 

Milonice 
08:00 

Za Marii Filipovou, manžela a dva syny 

Dobročkovice 
09:30 

 

Nemotice 
11:00 
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