
 

 

 

 

 

farností: 

 DOBROČKOVICE, MILONICE A NEMOTICE 
 

Po nějaké době se opět můžete setkat s děním ve farnosti na stránkách 

tohoto zpravodaje. Navazuji zde na to, jak tyto zpravodaje vytvářeli mí před-

chůdci.  

V tomto čísle najdete z každé farnosti nějakou informaci, zprávu či pří-

spěvek, který nás může nějak obohatit, připomenout, co už zapadlo někde 

v minulosti nebo dát na vědomí to, čeho jsme se třeba nemohli účastnit. 

 

Slovo na úvod 
Jak jinak v něm začít než počasím! Nastávají nám pěkné jarní měsíce. 

Vynořuje se mi v paměti vzpomínka, že je to období, kdy se začínají otevírat 

pro návštěvníky hrady a zámky. Před mnoha léty jsem přemítal, proč se tam 

běžně nedostaneme třeba také v únoru, a dostávalo se mi odpovědi, že je tam 

potřeba uklidit a také že by v prochlazených prostorách byla lidem zima. A 

tak vnímám takové zadostiučinění, že nám záplava jarního tepla vytlačuje 

chlad z kostelů, z fary a možná že i leckde u vás z garáží, dílen a zádveří, a 

neúprosně vítězí nad tím, co jsme museli doposud trpělivě snášet.  

Zatím našim očím skrytou slávu vítězství nám zvěstují svátky Velikonoc. 

Radost vzkříšení je neoddělitelná od pašijových událostí. A v nich si všim-

něme slov, která vyslovuje Pán v Getsemanech. „Bděte a modlete se, abyste 

neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé.“ Tím pokušením 

je: „Svátky uplynuly, vracím se zpět ke svému, události vzkříšení pro mě 

budou aktuální znovu nejdříve až příští jaro.“ My sami si trvalou naději ob-

noveného života nedáme. Tu právě získáváme neustálým probíráním se z 

mrákoty a nucením se: „Buď s Ježíšem.“ Není právě tento postoj zajímavou 

zkušeností pro lidi hledající?  

Letos v našich farnostech nebude křest dospělého, ale několik křtů dětí 

za poslední dobu bylo. Všímejte si zvláštním způsobem těch, kdo jsou po-

křtěni! Přípravu a uvedení do křesťanského života nemůže a nemá zvládnout 

kněz při několika setkáních s výkladem katecheze. Starobylá praxe církve 
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nejprve katechumena přijala mezi sebe, aby viděl a zakoušel církev v mezi-

lidských vztazích, během této doby pak až následovalo postupné pronikání 

do tajemství víry.  

Všímejte si, ale ne proto, že pro nás nově pokřtěný může být přínosem, 

že může posílit naše řady, ale proto, že dar víry, dar poznání Krista, se začíná 

většinou získávat v pozorování druhého, se zkušeností získanou mezi lidmi. 

Na tom pak začíná osobní růst, zvědavost a osobní touha zajímat se o toho, 

komu věříme.  

Vyrušme se ze svého klidu, apatie, nostalgie nebo rozčarování, a řek-

něme: „Náš Pán je vzkříšen, jdu se připravit!“  

o. Martin  

 

 

 

 

Z farnosti Milonice 
 

Hortus Apertus z.s. - malé ohlédnutí  

Ještě čtyři měsíce a náš novorozený spolek oslaví první rok své činnosti. 

Za dobu 10 měsíců se nám podařilo realizovat první dlouhodobý projekt 

„Farnost žije pro rodiny“, který pokračuje i v tomto roce. Tento projekt za-

hrnoval „zpívání pro radost“. Každou středu se na faře scházelo 5 – 10 dětí 

a zpívaly písničky k táboráku, chrámovou a moderní hudbu. Nacvičené 

skladby uplatnily na mších pro děti. Dále jsme realizovali pět „pátečních ve-

čerů“. Programy zahrnovaly filmové večery pro děti a dospělé, tvoření z ko-

rálků a hraní deskových her.  

 

Opravy na faře 

Pro letošní rok je v plánu dokončení technického zázemí – dvě místnosti 

v přízemí. V plánu je nová elektroinstalace, související úprava odpadů a roz-

vodu vody a topení, dokončení podlah a oprava omítek. Máme požádáno o 

dotaci, ale potřebujeme prostředky na spoluúčast. A také ochotné ruce k po-

moci. Prosíme touto cestou o jakoukoli pomoc. Své nabídky směřujte na 

pana Pavla Handla. 
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Rekonstrukce omítek kostela  

Před dvěma lety byla brigádnicky otlučena vlhká venkovní omítka kos-

tela. Odborným posouzením bylo konstatováno, že zdivo je již dostatečně 

proschlé a je možné realizovat novou omítku. Novou omítku musí realizovat 

odborná firma. Celkové náklady se budou pohybovat kolem 200.000,- Kč. 

O finanční pomoc jsme požádali ministerstvo kultury a obecní úřady obcí 

Milonice, Nesovice a Uhřice. Pokud se nám podaří získat dotaci, budeme 

potřebovat finanční prostředky na spoluúčast. Touto cestou se obracíme na 

všechny lidi dobré vůle, kterým není lhostejný vzhled jejich kostela a kul-

turní památky obce Milonice a prosíme o jakýkoli dar. Peníze je možné za-

slat na účet farnosti nebo předat osobně o. Martinovi.  

A.K. 

 

Zamyšlení:  

5 zastavení – Šimon pomáhá nést kříž.  

Je doba postní a při rozjímání na křížové cestě mě oslovil Šimon z Cy-

reny, který šel z pole domů a cestou se zastavil, protože právě vedli Ježíše 

za město, aby ho ukřižovali. Ten Šimon vůbec netušil, o koho jde, co se děje, 

nezajímal se o politiku, ani o dění ve svém městě. Ráno šel pracovat na své 

pole, tak jako každý jiný den. Když se v poledne vracel, tak zvědavost ho 

zastavila a jak se říká, byl v nepravý čas na nepravém místě. Vojáci ho do-

nutili, aby pomohl nést Ježíšovi kříž. Copak vojákovi se dá odporovat, když 

má zbraň? Tak se musel podřídit a šel s Ježíšem. Na světě není nic, co by tu 

už nebylo, vše se jenom opakuje… Tak i my chodíme každý den do práce a 

jednoho dne se někteří z nás musí rozhodnout, jak to udělat s naším drahým 

nemocným. Jestli ho umístíme někde do ústavu nebo se postaráme o našeho 

nemocného doma. Je to na nás, jestli zůstaneme doma, zanecháme dobře pla-

cené místo, spolupracovníky, kamarády a přitom vůbec nevíme na jak 

dlouho…. Nejsme někdy v podobné situaci jako Šimon? Myslíme si, že bez 

lásky a oběti se nelze vůbec o nemocného doma starat. 

  

Pavel a Jana  

 

Co se udělalo na faře za poslední roky?  

Ještě za otce Pavla Laciny se začalo s malováním na faře. Nejdříve v klu-

bovně, to je dole při vstupu po levé straně první místnost. Potom jsme se 
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přesunuli do prvního podlaží, kde jsme na chodbě snížili strop sádrokarto-

nem a vymalovali. Následovalo schodiště, kde bylo nutné postavit lešení, 

abychom se dostali až ke stropu. Na schodišti jsou dvě okna, která dostala 

nové parapety. 

Jelikož bývá na faře farní kavárna, dole velmi chyběla kuchyňka. Vše se 

muselo nosit nahoru k umytí. Tuto situaci jsme začali řešit tím, že jsme dole 

po pravé straně začali s opravou kanceláře. Voda i odpad byly připravené od 

otce Josefa Maincla. Zavedli jsme novou elektřinu, položili dlažbu a vyma-

lovali. Zakoupila se nová kuchyňská linka, průtokový ohřívač vody a světlo. 

Vše se zabudovalo, aby to mohlo sloužit jak pro kancelář, tak pro farní ka-

várnu. 

V té době k nám do farnosti přišel otec Jan Krbec. Blížila se zima a ply-

nový kotel byl ve velmi špatném stavu. Musel se koupit nový a vyměnit. Na 

jaře se zavedlo ústřední topení do budoucí kaple a do kanceláře. Původní 

elektrické topení se odstranilo. Pokoj kněze byl ve špatném stavu, ze stropu 

padala omítka. Jak říkal: „velice nepříjemný pocit, když spíte a něco na vás 

padá.“ Snížil se strop sádrokartonem, provedlo se lemování stropu /fabian-

kem/, pořídil se nový lustr a vymalovalo se. Podlaha, která je dřevěná, se 

vybrousila a natřela. Jelikož otec Jan měl rád teplo, zakoupil si krbová kamna 

(z vlastních peněz), která se nainstalovala, a topil dřevem, aby ušetřil za plyn. 

Hned vedle je malý pokoj, který se upravil úplně stejným způsobem – strop, 

výmalba, podlaha a světlo. Do zahradní slavnosti se položila dlažba na ven-

kovních záchodech a v kotelně. 

Velkým přáním otce Jana bylo obnovit sál, který v té době byl rozdělen 

na menší pokoje, které neměly žádné využití. I přes nesouhlas některých far-

níků jsme se pustili do vyklízení a bourání. Provedla se nová elektroinsta-

lace, snížení stropu sádrokartonem, lemování stropu /fabiankem/, opravy 

omítky, zděř na nová krbová kamna. Dřevěná podlaha se vybrousila a na-

třela. Otec Jan měl opravdu velký cit pro vybavení sálu: židle, obrazy, krbová 

kamna, skříně a osvětlení. S odstupem času musí každý upřímně uznat, že je 

to moc pěkné, účelné i praktické. Důkazem toho je několik akcí, které již 

velice zdárně proběhly.  

Dalším úkolem byla původní kaple na faře. Co místo ní udělat sklad, ar-

chiv, úklidovou místnost nebo opět jenom kapli? Přece kostel je tak blízko. 

Co ale v zimě, když je v kostele ve všední den málo lidí a netopí se. Tak jsme 

se pustili do vyklízení. V místnosti byl umístěn vodoměr, aby nerušil, byl 

přemístěn do kotelny. Odstranila se stará malba, zavedla se nová elektřina až 
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z rozvaděče, pořídilo se nové osvětlení, lustr a nové dveře. Jelikož přišlo i 

dost brigádníků a ve vstupním prostoru to vypadalo jako ve staré chalupě a 

všechnu již hotovou práci to velice kazilo, pustili jsme se ještě do sekání 

nové elektřiny, protože všude byl rozvod ještě v hliníku. Odstranili jsme sta-

rou malbu a udělali nové omítky. Naštěstí již dříve zde byla položena nová 

dlažba. Veškerou konečnou výmalbu kaple i vstupu si navrhl otec Jan sám. 

Přestože dobře věděl, že odejde do kláštera, pracoval na zvelebení fary do 

posledního dne. Patří mu velký obdiv a veliký dík.  

V tomto stavu, kdy ještě nebyla kaple úplně dokončená, přebírá farnost 

otec Martin Kohoutek. V započaté práci se však pokračovalo. Položila se 

podlaha, vybrousila a natřela, připasovali jsme dveře, práh a do okna jsme 

namontovali žaluzie. V přízemí fary jsou vyklizeny dvě místnosti, které če-

kají na zvelebení. Na konec patří upřímné poděkování všem, kteří přišli a 

pomohli, byli mezi nimi i farníci z jiných farností. 

 

Pavel  

 

 

Z farnosti Dobročkovice 
 

Boží Tělo 

V loňském roce se v Dobročkovicích uskutečnilo již podruhé slavnostní 

Boží Tělo s průvodem po obci. Za obnovení této staronové formy slavnosti 

Těla a Krve Páně vděčíme otci Janu Krbcovi. Už jako malá jsem slýchala o 

Božím Těle, jako o jednom z největších svátků v dědině. Všichni vzpomí-

nali, kde stály oltáře, jak byly vyzdobené, kudy šel průvod apod. A tak nám 

jednou otec Jan v ohláškách stroze ohlásil: „Boží Tělo i s průvodem a se 

vším, co k tomu patří, bude tehdy a tehdy, oltáře budou stát tam a tam a na 

starosti si je vezme ta a ta rodina“. S překvapením jsme se v kostele dívali 

jeden na druhého, ale neodvážili jsme se cokoliv namítat. A proto jste v loni 

mohli vidět v Dobročkovicích průvod kněze s Tělem Páně, bílé družičky 

s květinami, hasiče v uniformách a ostatní, kráčet z kostela ke čtyřem peč-

livě vyzdobeným oltářům. Jako perličku dodávám, že Boží Tělo s průvodem 

obcí bylo v Dobročkovicích naposledy začátkem sedmdesátých let.  

S.T. 
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Tříkrálová sbírka 
Ani třeskutý mráz, který tuto zimu panoval, neodradil malé dobročko-

vické koledníky koledovat na Tři krále. Vybaveni několika vrstvami oble-

čení a horkým čajem se vydali na pochůzku obcí, aby vykoledovali finanční 

prostředky, které poslouží těm nejpotřebnějším. Celkem v Dobročkovicích 

koledníci vybrali 10 244 Kč.  

S.T. 

 

Z farnosti Nemotice 
 

Ohlédnutí za loňskými velikonocemi 

Po mnoha letech se v nemotickém kostele slavila Velikonoční vigilie. 

Celou liturgii doprovázel místní chrámový sbor. Na Bílou sobotu se poprvé 

rozsvítil opravený lustr a kostel se tak zaskvěl v nové kráse. Po obřadu mohli 

všichni navštívit faru, kde bylo připraveno agapé. 

 

Svatováclavské hody 

Patronovi naše kostela svatému Václavovi patřila hodová neděle 25. září. 

Sváteční mše svaté se zúčastnili krojovaní z Nemotic i ze Snovídek. Snovíd-

ská chasa předvedla nové kroje ušité podle původních snovídských krojů. 

Hlavním celebrantem byl P. Martin Kohoutek, který vyzval věřící, aby si 

vzali příklad z kladných vlastností českého světce. Při bohoslužbě zazněly 

skladby v podání smíšeného chrámového sboru a závěrečný Svatováclavský 

chorál zaburácel celým kostelem. Svatováclavský koncert se již tradičně ko-

nal v říjnu. Kromě místního sboru vystoupily sestry Bláhovy, hobojistka a 

pianistka. Celý pořad provázel slovem nemotický varhaník Michael Kor-

bička. 

 

Tříkrálová sbírka 

Tříkrálové sbírky se účastní nemotické, mouchnické i snovídské děti už 

poněkolikáté a s nadšením. Vyrábějí koruny, připravují kostýmy a už dobře 

znají tříkrálovou koledu. Letos je však překvapilo počasí. Když v sobotu 7. 

ledna dopoledne vyrazily skupinky po koledě, ukazoval teploměr -18°C. 

Nohy i ruce dětem mrzly, přesto si jim podařilo vykoledovat pro charitu tolik 

potřebné peníze. Za odměnu mohli koledníci zhlédnout v bučovickém kině 

animovanou pohádku Malý princ. 
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Ohlédnutí za rokem 2016: 
 

 

Milonice: ve farnosti přijaly svátost křtu 3 děti, byl uzavřen 1 sňatek, 

biřmováno bylo deset osob, z toho z farnosti Milonice 5 farníků, k prvnímu 

sv. přijímání přistoupilo 1 dítě, bylo 9 pohřbů. Náboženství vyučované na 

ZŠ v Nesovicích navštěvuje 7 dětí. 

 

 

 

Dobročkovice: ve farnosti bylo pokřtěno 1 dítě, byl uzavřen 1 sňatek, 

svátost biřmování přijal v Milonicích 1 farník, k 1. sv. přijímání přistoupily 

2 děti, byly 2 pohřby. 

 

 

 

Nemotice: ve farnosti byly pokřtěny 4 děti a 1 dospělý, byl uzavřen 1 sňatek, 

k 1. sv. přijímání přistoupilo 1 dítě, ve farnosti přijala sv. biřmování jedna 

osoba, byly 4 pohřby.   

 

 

 

 

Příležitost přijetí svátosti smíření před velikonocemi 
 

9. 4. Květná neděle (o. M. Slavíček, o. J. Hanák, o. M. Kohoutek) 

14:00 Brankovice   15:00 Milonice    16:00 Bohdalice 
 

11.4. úterý v 17-18 h Nemotice 

12.4. středa v 17-18 h Dobročkovice 
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Velikonoce 
ve farnostech Milonice, Dobročkovice a Nemotice 

 

13. 4. Zelený čtvrtek  
   Milonice 18:00 
 

14. 4. Velký pátek  
   Milonice 15:00 
 

15. 4. Bílá sobota - vigilie Zmrtvýchvstání Páně  
   Milonice 20:30 
 

16. 4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně  
Při všech bohoslužbách bude žehnání pokrmů 

   Milonice 08:00 

   Dobročkovice 09:30 

   Nemotice 11:00 
 

17. 4. Pondělí velikonoční  
   Milonice 08:00 

   Dobročkovice 09:30 

   Nemotice 11:00 
 

23. 4. - 2. neděle velikonoční  
Při všech bohoslužbách bude hromadné udělování svátosti nemocných  

   Milonice 08:00 

   Dobročkovice 09:30 

   Nemotice 11:00 
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