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farností:
DOBROČKOVICE, MILONICE A NEMOTICE
ÚVODNÍ SLOVO
V souvislosti s letošními událostmi bych se s vámi podělil o následující zamyšlení.
V červenci letošního roku to bude padesát let, co se mohl člověk poprvé
v historii lidstva projít po povrchu Měsíce. Pro srovnání s tím, co se dělo
třeba zde: V tom roce dostal kostel v Milonicích novou šedou břízolitovou
fasádu a v Dobročkovicích byly i v roce 1969 také kupodivu káceny dvě mohutné lípy před kostelem ze západní strany, protože kostel značně zatemňovaly a způsobovaly opadávání omítky a olejové malby.
Půl roku před tím se za odvrácenou stranu měsíce dostal přípravný let se
třemi astronauty. Na Štědrý den roku 1968 se ocitli na nejvzdálenějším místě
od domova, na jaké se kdy člověk do té chvíle dostal. V přímém veřejném
přenosu na Zemi jeden z astronautů četl jako pozdrav na naši planetu biblickou zprávu o stvoření světa začínající slovy: „Na počátku stvořil Bůh nebe
a zemi…“ Podle zpráv ze současného tisku, který u příležitosti kulatého výročí přistání na měsíci přináší informace o tehdejší misi, se na novinkách.cz
píše: Po návratu čelila posádka kritice za to, že na vládou placené misi četla
z Bible. Všichni tři astronauti byli věřící lidé. Borman a Lovell byli protestanti, Anders katolík. Zakladatelka Amerických ateistů Madaly O´Hairová
žalovala americkou vládu, že tím byl porušen první dodatek k ústavě. Nejvyšší soud pak případ vyřešil šalamounsky. Odložil ho, protože vzhledem
k místu nespadal pod jurisdikci Spojených států.
Možná i my jsme se někdy snažili předat něco z víry, z toho, co prožíváme
při liturgii, přijímáme z pokladu víry církve, co se dotýká naší naděje, našeho
doufání. A možná stejně tak jsme za to nebyli pochváleni, ale byla nám řečena slova, která se nás dotkla, po kterých jsme museli třeba i uznat, že se
máme držet svých starostí, bylo nám naznačeno, že nikoho naše názory nezajímají. Možná, že v té naší touze bylo i větší obsazení kostela, abychom
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tam neměli kolem sebe „tolik volného místa.“ Zkusme se nenechat odradit
od takového úsilí, jen třeba s tím rozdílem, že budeme rádi za ty, které v současnosti při bohoslužbě kolem sebe máme, a že v tom našem nejskrytějším
místě touhy bude, aby ti kolem nás, které v kostele nevidíme, nebyli
ochuzeni o to, co my můžeme mít - vztah s Pánem.
P.Martin

Z farnosti Dobročkovice
Z historie kostela
Dobročkovský kostel, zasvěcený Všem svatým, patří mezi nejstarší kostely
na Moravě. Dal ho vystavět roku 1348 Mikeš ze Zástřizel a Dobročkovic.
Jedná se původně o gotickou stavbu, která stojí na místě bývalé tvrze. Patrně
v 17. století byla loď prodloužena k východu a přistavěna věž. V závěru 18.
století bylo zbudováno nové kněžiště a sakristie a vystavěna nová kruchta.
První zvon Sv. Josef byl posvěcen 1.8.1716, váží 130 kg a v současné době
vyzvání na elektrický pohon.
Na hlavním oltáři je obraz Všech svatých od brněnského malíře Josefa Zeleného z roku 1877. Kromě hlavního oltáře byly v kostele ještě 2 boční oltáře,
které byly v 70. letech 20. století odstraněny. Rovněž byla odstraněna jeskyně s P. Marií Lurdskou a kazatelna. Na jejich místo byla instalována socha
P. Marie, která byla 2001 ukradena a socha P. Ježíše.
Křížová cesta byla objednána v roce 1881. V kostele jsou 2 hrobky – menší
před hlavním oltářem – náhrobní deska odsud je umístěna v kostelní předsíni
– žebračce. Větší hrobka je v prostoru od sloupů nesoucích kůr, hloubka
obou je asi 6m. Poslední velká oprava kostela se udála ke konci 20. století.
Byl stažen ocelovými lany, původní strop byl rozebrán a nahrazen novým
dřevěným, byla provedena oprava elektroinstalace, nové omítky, výmalba,
opraven hlavní oltář, svatostánek, oprava varhan, výplně oken a fasáda na
celém kostele.
Hřbitov kolem kostela, na které se pohřbívalo do roku 1949, byl zrušen a
okolí kostela upraveno. Tyto práce se uskutečnily díky velkému pracovnímu
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nasazení farníků a sbírkám finančních prostředků nejen ve farnosti ale i mezi
rodáky rozesetými v celé naší vlasti.
p. Tynklová

Z farnosti Nemotice
V připomínkovém cyklu o osobnostech farností je tentokrát zmínka o prof.
PhDr. Zdeňku Masaříkovi, DrSc.
Narodil se v Nemoticích 23. 3. 1928. Po absolvování gymnázia v Bučovicích
začal studovat hudební vědu, později přešel na studia germanistiky na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity. Po ukončení studia působil na univerzitách v Lipsku a v Berlíně. Na vysokých školách v Brně, později i v Ostravě a Opavě se intenzivně věnoval výuce germanistiky. Napsal několik vysokoškolských učebnic a skript, přispíval do českých i zahraničních odborných časopisů. O výsledcích své práce přednášel na několika univerzitách
v Německu, Rakousku, Holandsku, Rusku a Japonsku. Byl dlouholetým vedoucím katedry germanistiky a nordistiky na Filosofické fakultě MU v Brně
a nositelem několika vyznamenání, včetně německého vyznamenání bratří
Grimmů. Byl rovněž jmenován čestným předsedou Svazu vysokoškolských
germanistů České republiky.
V Nemoticích trávil pan Masařík pravidelně celé léto. V devadesátých letech
se spolu se svým synem Jiřím zasloužil o podizolování zdejšího kostela sv.
Václava. Chrámový sbor při nemotickém kostele vedl už jako student, zároveň zastával varhanickou službu. V roce 1990 činnost sboru obnovil. Nejprve začal zpívat s dětmi jednoduché písničky, časem je učil vícehlasé
skladby, později založil tradici Svatováclavských koncertů. V roce 1993 inicioval opravu varhan, která proběhla pouze částečně a provedla ji brněnská
firma Töpfer. Pan Masařík je autorem publikace Kostel sv. Václava v proměnách času 1794 – 2004 a spoluautorem almanachu Nemotice, obec pod
Nemotínkem v proměnách staletí.
Zdeněk Masařík zemřel 19. 10. 2016 v Brně, pochován je na nemotickém
hřbitově.
Martina Paulíková

Stránka 4

FaIn

Živý betlém
V úterý 25.12. vytvořilo asi 20 dětí a dospělých Živý betlém v Milonicích.
Letošní scénář pozval diváky do současné rodiny, která se vydala do kostela
pro betlémské světlo. Tatínek cestou vyprávěl dětem příběh o narození Ježíška. Dvě dívenky a jeden hošík uviděli anděla, potkali pastýře a třem králům poradili cestu do Betléma. Nekrásnější setkání bylo se svatou rodinou,
malá Maruška pozvala Ježíška k nim domů. Svatou rodinu ztvárnili Pavlína,
Zbyněk a Vítek Tynklovi z Brna. Vánoční atmosféru navodili koledníci
v Milonicích již po pětadvacáté.
Martina Paulíková

STAVEBNÍ AKCE A OPRAVY:
Milonice:
Fara:
Na faře se nachází v přízemí dvě místnosti, které slouží k ukládání
nejrůznějších věcí. Nachází se zde věci na Zahradní slavnost, lavičky a stoly,
pártystany, plachty, lednice. Také se používá jako sklad nářadí a všeho
možného pro chod fary. Místnosti byly v minulosti společně se zbytkem fary
podřezány a podizolovány proti vlhkosti a položena betonová vrstva na
podlahu. Zvlhlé omítky byly osekány. Prostor tak zůstal prašný a
neuspořádaný. Letos jsme místnosti vyklidili a nejprve byly upraveny
elektrické kabely porůznu visící na stěnách a vytvořen systém elektrických
zásuvek na různé fáze a výkon. Prací se ujal pan Smisitel se synem. Pan Jan
Handl upravil vodoinstalace. Se zedníkem panem Přikrylem bylo dohodnuto
natažení nových omítek, zaizolování podlahy hydroizolací a tepelnou izolací
a vytvoření pochůzné betonové podlahy. Skladové prostory budou ještě
vymalovány a pořídí se regály na uskladnění věcí pro chod a potřeby
farnosti. Celkové náklady bez zařízení budou kolem osmdesáti tisíc korun.
Farní zahrada a mlat:
V prvních měsících roku byl vytvořen geometrický plán, který rozčlenil farní
zahradu na parcely, které budou prodány obci na stavbu nové mateřské školy.
V dubnu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí podle zadání obce,
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která bude v následujícím měsíci směřovat k uzavření kupní smlouvy.
Farnost Milonice hledá ke koupi vhodné polnosti
Finanční prostředky získané z prodeje zahrady je pro farnost nejvhodnější
vložit do nějakého investičního záměru. Tím jsou například polnosti, které
je možné pronajmout zemědělcům. V loňském roce například farnost
koupila také za směnu jiných svých pozemků pole v ceně 23 Kč/m². Pokud
víte o nějaké možnosti, prosím o oznámení nabídky na farní úřad.
Na mlatě se nachází mnoho věcí, které bude potřeba vyklidit. V současnosti
jsou zde uloženy fošny a trámy na stavbu pódia na ZS a Živého betléma.
Dále mnoho kusů dřeva určených na spálení a věcí, které bude třeba nechat
odvést na skládku. Na uskladněné věci bude nutné vytvořit na zahradě nový
přístřešek.
Kostel
V letošním roce se chystá otlučení a začištění zvlhlých omítek v kostele. Na
chystané práce farnost požádala o dotaci od Ministerstva kultury přes obec
s rozšířenou působností v Bučovicích. Práce budou provedeny stavební firmou. Vystěhování, zakrytí pevných a těžkých částí vybavení a přípravu kostela a stejně pak nastěhování budeme muset provést svépomocí formou brigády. Částka za osekání, začištění a odvoz sutě se bude pohybovat kolem
devadesáti tisíc korun. Větší část by pokryla dotace, zbytek je nutné uhradit
z vlastních prostředků jako spoluúčast farnosti.
V dohledné době bude třeba vytvořit výlez na čištění střešních žlabů v zadní
části kostela. Také zvonice je znečištěna od holubů, kteří do ní vnikají porušeným pletivem v oknech. Pro snadnější údržbu a čištění věže bude vhodné
vyměnit vratké žebříky a děravé podlahy v mezipatrech stabilnějšími prvky.
Z věže bude potřeba demontovat již nefunkční vysílací antény.
Dobročkovice:
Dokončení vstupních dveří doplněním nových pískovcových prahů.
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Nemotice:
Fara
Na farní radě byla dohodnuta výměna oken na faře. Naznalo se, že stará
dřevěná kastlová málo těsní a novými okny se přispěje k další modernizaci
budovy. Do malých okenních otvorů byly navrženy jednokřídlové okenní
tabule, do širších dvoukřídlá okna s venkovní úpravou v kaštanově-hnědém
odstínu. Ze čtyř oslovených dodavatelů byla vybrána firma - Vladimír
Šimeček z Koryčan. V zadní přístavbě s vchodem do dvora budou stará okna
zatím ponechána. Náklady na výrobu a montáž oken se budou pohybovat
kolem padesáti tisíc korun.
Doplnění uklízejících
Chtěl bych požádat ty z vás, kteří by byli ochotni přicházet na úklid kostela
a fary v Milonicích, o doplnění stavu těch, kteří se o čistotu pravidelně
starali, ale už pro svůj zdravotní stav a stáří nemohou. Je možné se připojit
k jednotlivým již fungujícím skupinkám.
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Následující akce


Hody ke sv. Janu Nepomuckému v Nesovicích: neděle 19.5.



Noc kostelů v kostele Všech svatých v Dobročkovicích – v pátek
24.5.



Farní pouť do baziliky Panny Marie Sedmilbolestné v Šaštíně (SK),
návštěva nejstaršího dochovaného kostela pocházejícího z dob Velké
Moravy u Kopčan, zastávka v historickém městě Skalica, pořádané
v sobotu 25.5.



Slavnost Těla a Krve Páně s průvodem Božího těla:
Milonice: čtvrtek 13.6., Nemotice: sobota 15.6., Dobročkovice: neděle 16.6.



Hody k úctě ke sv. Petru a Pavlu v Milonicích: neděle 30.6.



Hody k úctě ke sv. Rozálii v Uhřicích: neděle 25.8.



Zahradní slavnost: Milonice: sobota-neděle 31.8.-1.9.

STATISTIKY FARNOSTÍ OD PROS. 2018 DO BŘEZNA 2019

Milonice:
Skrze svátost křtu se znovu narodili: 24.3. Eliška Emílie Kupková z
Nesovic
Ve společenství víry a naděje jsme se rozloučili: 23.3. s Jenou
Menšíkovou, roz. Milošovou z Uhřic
Náboženství vyučované na ZŠ v Nesovicích navštěvuje od září 8 dětí.

Dobročkovice:
Ve společenství víry a naděje jsme se rozloučili: 23.2. s Anežkou
Kolofíkovou
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Nemotice:
-

Příležitost přijetí svátosti smíření před velikonocemi
14.4. Květná neděle (o. M. Slavíček, o. J. Hanák, o. M. Kohoutek)
14:00 Brankovice, 15:00 Milonice, 16:00 Bohdalice
Nemotice: datum sv. smíření dle společné domluvy
17.4. ve středu v 17-18 h Dobročkovice

Velikonoce ve farnostech Milonice, Dobročkovice a Nemotice
18.4. Zelený čtvrtek - Milonice 18:00
19.4. Velký pátek - Milonice 15:00
20.4. Bílá sobota (vigilie Zmrtvýchvstání Páně) - Milonice 20:30
21.4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně (při všech bohosl. bude žehnání pokrmů)
Milonice 08:00, Dobročkovice 09:30, Nemotice 11:00
22.4. Pondělí velikonoční
Milonice 08:00, Dobročkovice 09:30, Nemotice 11:00
Udělování svátosti pomazání nemocných
Milonice: sobota 18.5. při mši sv. v 8h
Dobročkovice a Nemotice: neděle 12.5. při mších sv.

FAIN vydává: Římskokatolická farnost Milonice, Milonice 56, 683 33 Nesovice
Duchovní správce: Martin Kohoutek, mob.: 605 352 976
milonice@dieceze.cz, web:milonice.rkf.cz
Určeno pro vnitřní potřebu farností Dobročkovice, Milonice a Nemotice

