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F A I N
farností:
DOBROČKOVICE, MILONICE A NEMOTICE
ÚVODNÍ SLOVO
Soli je zapotřebí
Zaznívá mi v těchto dnech jeden z výroků Svatého otce: „soli není zapotřebí
mnoho, aby dala pokrmu slanost.“ Ano, také vás jistě napadá spojitost těchto
slov s přirovnáním o soli, které se nachází v 5. kapitole Matoušova evangelia!
V letošním roce zůstalo v každé z našich farností po jednom novém volném
místě v lavici těch, kteří zde na tomto světě svůj život dovršili. Můžeme tedy
pociťovat ztrátu. Na druhou stranu Pán Bůh nedává lidem život, jen aby zaplňovali nějaké místo, ale především chce svému člověku dát lásku. A i kdybychom zůstali jen u toho počítání, v každé farnosti byl letos alespoň jeden křest.
A tak by tito noví křesťané měli pokračovat ve šlépějích svých předchůdců.
Přání „měli“ ovšem závisí v pokračování obsahu výroku „o soli.“ „Pokud sůl
ztratí slanost, čím bude osolena?“ Zmiňovaná slanost musí být nějak předána.
My sami máme co dělat, abychom evangelní slanosti nepozbývali, ale aby naopak nabývala na intenzitě.
Církev existuje tam, kde se lidé modlí. Proto také to nejhezčí, co farnost vlastní,
je kostel – místo modlitby – místo eucharistie, kolem které se společenství
církve shromažďuje a které ji dává smysl. Křesťan nedělá dobro sám ze sebe,
ale potřebuje inspiraci od Boha, který se stal člověkem. Člověk také potřebuje
ke své víře kolem sebe lidi víry. Nejlépe někde blízko, aby se nemuselo jezdit
daleko. Ale pokud není jiná možnost, pak i s cestováním. Ve víře není možné
ustrnout na zaběhnutém zvyku, považovat sebe za již hotový výtvor člověka
víry. Vše potřebuje proměňování, vylepšování a vyzrávání. Můžeme se proto
každý podle svých možností podívat, co nového by mohlo vstoupit do mého
života, čím ho obnovit, jak se nově vystavit působení Boží inspirace.
Ať je naše další zkušenost daru Vykupitele, který se narodil pro tento svět, novým impulsem vydávat ze sebe zdravou slanost, která bude třeba i přitažlivá a
to nejen pro ty, kteří letos vstoupili do života Božích dětí.
o. Martin
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Z farnosti Dobročkovice
Hody
Tma, déšť, šílený hukot větru a výpadky proudu doprovázeli stárky, když
se letos oblékali do kroje na slavnostní mši svatou, která je vyvrcholením
krojovaných hodů v Dobročkovicích. Počasí venku vůbec nenaznačovalo,
že by se dalo jakkoli na mši dostat, avšak zbytečné byly všechny obavy.
Kolem půl desáté se nebe jako zázrakem vyjasnilo a dokonce vyšlo slunce,
takže ti, kteří byli připraveni, se do kostela nakonec dostali. Je pravda, že to
byla jen hrstka statečných, ale o to více mohli prožít slavnostní chvíle mše
svaté. Velké poděkování patří pěveckému sboru z Nemotic, který svým doprovodem při mši přispěl k navození krásných duchovních chvil.
Svatava Novotná
Stavební akce a opravy:
Střecha věže vykazovala svou vybledlou barvou a stopami koroze potřebu
nového nátěru. Stav původního plech byl ještě v dobrém stavu, proto nemuselo dojít k jeho výměně. Práce provedl horolezec pan Nový. Spolu se střechou na věži byla natřena i stříška nad vchodem do kostela.
Před hodami byly natřeny také boční vstupní dveře do kostela a dveře do
zákristie. Během hodové neděle byla vichřicí mírně poškozena střecha. Za
obnovu dveří a doplnění chybějících tašek, které byly provedeny zdarma,
děkuji.

Z farnosti Nemotice
Koncert duchovní hudby
I v letošním roce se konal koncert duchovní hudby v nemotickém kostele
sv. Václava. V neděli 8. října od 15.00 hod. Tentokrát v podání mladých a
talentovaných hudebníků: Matouše Bártů (violoncello), Marie Foltýnová
(housle) a Anny Bártů (klavír). S nimi vystoupil také Chrámový sbor při
kostele sv. Václava, který zazpíval skladby O. A. Tichého, F. Kraffta i soudobých autorů. Výtěžek koncertu byl věnován na mobiliář kostela.
Michal Korbička
Stavební akce a opravy:
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Dlouhá léta zanedbaný hrob P. Aloise Jedličky, faráře působícího v Nemoticích ve 2.po. 19. stol., byl letos opatřen novým náhrobkem a obrubníkem.
Práce provedl kameník p. Věžník.
Prostor pro kněze ve zpovědnici byl uzavřen novými dvířky, dveře zasklil p.
Zemánek, v minulosti několikrát upravovaná skříň zpovědnice završil truhlář p. Venhuda novou dřevěnou římsou, a povrch restaurátor p. Tomíček
opatřil novým tmavě hnědým fládrem.
Obraz sv. Jana Sarkandera obnovil restaurátor p.Tureček z Brna. Obnova obrazu byla hrazena z velké části z dotace Ministerstva kultury, farnost ještě
zakoupila nový rám.

Z farnosti Milonice
Zahradní slavnost
Nezaprší a nezaprší. I tak by se dal glosovat nedělní průběh letošní Zahradní
slavnosti, kdy se chladné a deštivé počasí projevilo velmi intenzivně a nás
přimělo k rozhodnutí přesunout nedělní program do prostor KD v Nesovicích. Ale nepředbíhejme, všechno pěkně popořádku. Sobotní počasí bylo
mnohem příjemnější, takže program se konal tradičně v prostorách farní zahrady. Letošní ZS začala trochu neobvykle, a to mší svatou slouženou na
farní zahradě. Účast na této mši byla nad očekávání hojná a zejména pořadatelé si ji mohli „užít“ bez toho, aniž by museli řešit organizační záležitosti
a myšlenkami „odbíhat“ k problémům. Odpoledne následoval dětský program, který se nesl v duchu královské oslavy. Dětských oslavenců přišlo
vskutku mnoho, takže oslava to byla velkolepá. Na závěr sobotního dne jsme
měli možnost poslechnout koncert vlídného písničkáře Pavla Helana a jeho
tria. Vtipné a melodické vystoupení ještě dlouho rezonovalo v našich uších
a srdcích. Nicméně nedělní ráno nás trochu zaskočilo a realizační tým stál
před vážnou otázkou, zda program ponechat na zahradě, nebo jej přesunout
do náhradních prostor kulturního domu. Rozhodnutí padlo, a tak se celý program narychlo přesunul. Mši svatou celebroval o. Jiří Topenčík, který nás
svým kázáním dokázal nejen rozesmát, ale i soucitně dojmout. I letos nesměla chybět divadelní společnost „Tři z jedné“, tentokrát se svou adaptací
pohádky O bambitce. Odpolední posezení nám zpříjemnila Mladá cimbálová
muzika Babí lom pod vedením Miroslavy Večeřové. Prostřený stůl v podobě
lahodných koláčků a zákusků doplnil celkovou atmosféru tohoto setkání. S
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odstupem času si troufám říci, že jedenadvacátá zahradní slavnost se vydařila
a celková nálada a spokojenost návštěvníků k tomu přispěla nemalou měrou.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na realizaci a zajištění
programu, byť i třeba drobnou pomocí, modlitbou nebo radou. Nemalý dík
patří vedením obcí Milonice a Nesovice při spolupráci na přípravě a zajištění
plynulosti programu. Dále děkuji za finanční dary všem sponzorům i dobrovolným přispěvatelům. V neposlední řadě děkuji všem návštěvníkům a hostům za jejich účast a podporu.
Za realizační tým ZS 2017 David Kovář
Misijní jarmark
„Radost z konání dobra je jediným opravdovým štěstím.“ (L. N. Tolstoj)
O takovou radost jsme se přišli podělit 22. října do prostor fary na již tradiční Misijní jarmark. K zakoupení
byly nejrůznější laskominy a drobné
výrobky. Návštěvníci mohli posedět
u šálku výborné africké kávy, nebo
zhlédnout krátké divadelní představení. Celé dopoledne se neslo ve znamení pohody, milých setkání a radosti z pomoci druhým. Děkujeme
všem, kteří se zapojili do přípravy jarmarku nebo jej podpořili svou účastí a
koupí výrobků. Velké díky za poskytnutí výrobků k prodeji patří také všem
dětem a jejich paním učitelkám ze ZŠ a MŠ Nesovice a MŠ Milonice. Celkem jsme tak mohli dětem v misiích odeslat 15.500 Kč. Opět jsme se přesvědčili, že společně dokážeme mnoho.
Markéta Koudelková
I malí lidé dokáží velké věci
Věříme tomu, proto jsme si toto heslo vybrali za moto dalšího roku naší činnosti. A naši malí dokázali za pomoci rodičů zrekonstruovat staré židle do
klubovny. Židle jen září bavrvami. Připravili výrobky a secvičili nádherné
divadlo, aby pomohli lidem v misijích. Vytvořili spoustu krásných výrobků
z fimo hmoty. Věříme, že potěší mnoho srdcí.
Přejeme jim, aby filmový večer pro ně byl zaslouženou odměnou.
TK
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Cesta s Kryštofem Kolumbem
Po dlouholeté pauze jsme se s několika biřmovanci rozhodli uspořádat chaloupku pro děti z našich farností v termínu od 13. do 16. července.
Ve čtvrtek ráno jsme naskládali batohy do aut a s dětmi jeli vlakem do Slavkova. Dále autobusem na faru do Nížkovic. Ubytovali jsme se a po seznamovacích hrách jsme si pochutnali na výtečném obědě, který nám připravily
tety kuchařky Markétka Koudelková a Alenka Nebojsová. Odpoledne jsme
ve hře sháněli zásoby na plavbu s Kryštofem Kolumbem. Abychom mohli
vyplout, museli jsme si postavit lodě. Vybavení na plavbu jsme si nachystali
a pořádně se navečeřeli. Během pohádky na dobrou noc nás vykradli piráti.
Rozhodli jsme se, že se ještě ten večer po jednom vplížíme na pirátskou loď
a vezmeme si naše věci nazpět. Bylo to strašidelné, riskantní a velmi nebezpečné, ale všichni jsme to zvládli.
Druhý den dopoledne jsme prošli výcvikem, který nás připravil na různé situace, které bychom mohli zažít na moři. Odpoledne jsme pluli do lesa a
dostali mořskou nemoc, a proto jsme hráli hru Latrína. Poté jsme přistáli na
ostrově trpaslíků a pomohli jim postavit nové domečky.
V sobotu jsme vyrazili na celodenní výlet na Jalový dvůr. Na zpáteční cestě
se přes nás přehnal silný déšť a promokli jsme skrz na skrz. Na faře jsme se
zahřáli teplým čajem. Večer nám Kryštof Kolumbus dal dopis, ve kterém
nám popsal, co dělat s mapou k pokladu, kterou jsme ukořistili na pirátské
lodi. Přidal i složité šifry, které nás dovedly až k pokladu. Celý den jsme
zakončili táborovým ohněm a přehlídkou talentů.
V neděli jsme se sbalili, uklidili a rozdali pamětní listy. Po obědě si rodiče
přijeli pro děti.
Vše se krásně vydařilo, a pokud seženeme dost vedoucích, budeme se těšit
na příští tábor, který bude nejen pro děti prvního stupně, ale i pro ty starší.
AK
Stavební akce a opravy:
Obnova venkovních omítek probíhala ve dvou etapách. Nejprve v jarních
měsících byly odstraněny plochy skrývající tvrdý cementový břízolit. Během
horkého léta venkovní strana zdí vyschla. Vznikl také kolem kostela nový
okapový chodník. Na podzim začali pracovníci firmy Dobeš – stavby s.r.o.
postupně s technologickými přestávkami natahovat ve čtyřech vrstvách nový
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povrch obsahující také sanační omítku. Nová výmalba byla co nepřesněji
sjednocena se zbývající barvou fasády.
Horolezec pan Nový provedl také vyspravení odpadlé fasády na věži kostela
a vyčistil část žlabu, od kterého také navlhala fasáda.
Společně s fasádou byl u zákristie vybetonován nový žlab na dešťovou vodu,
který by se neměl tolik zanášet naplavenou hlínou.
U květinárny byly osazeny nové dveře, které by se pobitými plechovými
pláty měly sjednotit s ostatními vstupy do kostela. Celková částka za
provedené práce činila 220 tis. Kč. Byla uhrazena z dotace Ministrstva
kultutry a s přispěním obcí Milonice, Uhřice a Nesovice.
Rekonstrukce probíhala také na faře vytvořením bytové jednotky. Týkala se
dvou místností. Během druhé poloviny roku byly provedeny bourací práce,
vyměněno jedno okno, vyzděna nová příčka, provedena nová větev topení a
zazděna do vysekaných drážek ve zdivu, nataženy nové elektrorozvody,
provedeny instalatérské práce, vyspraveny staré omítky, provedeny
obkladačské práce, sádrokartonové podhledy, podlahářské práce, kuchyňská
linka, obnoveny staré dveře, vytvořen nový výlez na půdu. Cena prací a
materiálů činila díky mnoha brigádám, za které děkuji, 200 tis. Kč. Na
úhradě se podílejí farnost Milonice s přispěním z farností Dobročkovice a
Nemotice a také jednotliví dárci. Od rekonstrukce si slibuji ekonomičtější
hospodaření s teplem.

Statistiky farností od dubna do listopadu 2017
Milonice:
Skrze svátost křtu se znovu narodili: Valentýna Anna Veselá z Nesovic,
pokřtěna 1.4. 2017; František Kupka z Nesovic, pokřtěn 6.8. 2017
Svátost manželství si udělili: Martin Láníček a Veronika roz. Handlová 1.7.
2017; Martin Jeřábek a Růžena Kouřilová 26.8. 2017
Ve společenství víry a naděje jsme se rozloučili: Oldřich Novák - pohřben
8.9. 2017, Marie Černá – pohřbena 4.10. 2017, Bohumil Neča – pohřben
4.11. 2017, Drahomíra Klimešová – pohřbena 7.11. 2017, Josef Filip –
pohřben 11.11. 2017, Ivan Machálek – pohřben 18.11. 2017
Náboženství vyučované na ZŠ v Nesovicích navštěvuje od září 7 dětí.
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Dobročkovice:
Skrze svátost křtu se znovu narodili: Adam Jan Bodeček z Dobročkovic
pokřtěn 10.6. 2017
Ve společenství víry a naděje jsme se rozloučili: Františka Kozlíčková –
pohřbena 15.7. 2017, Anežka Hudecová – pohřbena 11.11. 2017, Jaroslav
Přibilík – pohřben 9.12. 2017
Nemotice:
Skrze svátost křtu se znovu narodili: Anežka Antonie Slováčková
z Nemotic, pokřtěna 19.11. 2017
Ve společenství víry a naděje jsme se rozloučili: Marie Vlčková Beránková – pohřbena 7.7. 2017, Marie Šmaková – pohřbena 18.9. 2017

Příležitost přijetí svátosti smíření před vánocemi
Neděle 17.12. (o. M. Slavíček, o. J. Hanák, o. M. Kohoutek)
14:00 Brankovice
15:00 Milonice
16:00 Bohdalice
20.12. středa v 17-18 h Dobročkovice
21.12. čtvrtek v 17-18 h Nemotice

Vánoce ve farnostech Milonice, Dobročkovice a Nemotice
24.12. - 4. neděle adventní
- Milonice 8:00 - Dobročkovice 9:30 - Nemotice 11:00
- Vigilie
- Milonice 22:00
25.12. - Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
- Milonice 8:00 - Dobročkovice 9:30 - Nemotice 11:00
26.12. - 2. svátek vánoční – Svátek sv. Štěpána
- Milonice 8:00 - Dobročkovice 9:30 - Nemotice 11:00
31.12. - Svátek Sv. rodiny – mše sv. na závěr roku
- Milonice 08:00 - Dobročkovice 09:30 - Nemotice 11:00
1.1.

- Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
- Milonice 08:00 - Dobročkovice 09:30 - Nemotice 11:00
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25.12.2017 v 15:30
u kostela
sv. Petra a Pavla
v Milonicích

Srdečně zvou pastýři z kopců nad Betlémem
a mladí z farností Milonice, Nemotice
a Dobročkovice.
FAIN vydává: Římskokatolická farnost Milonice, Milonice 56, 683 33 Nesovice
Duchovní správce: Martin Kohoutek, mob.: 605 352 976
rkf.milonice@gmail.com
www.farnost.milonice.cz
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