
 

 

                                                            

 

 
 

farností: 

 DOBROČKOVICE, MILONICE A NEMOTICE 
 

ÚVODNÍ SLOVO  

Opět po půlroce se vám dostává do rukou farní zpravodaj. Oslovil jsem farní tým a 

některé z vás, aby do něj přispěli určitým tématem, a jak se toho ujali, můžete po-

soudit v následující části. Vnímám, že touto cestou farního zpravodaje se můžeme 

ohlédnout za tím, co jsme prožili, případně se i dovědět, co nás čeká. Domnívám 

se, že někdy se na chvíli zastavit a vzpomenout, co jsem mohl dostat, je stejně dů-

ležité jako mít své plány do budoucnosti. Naše paměť bývá vratká a oživit ji může 

pro nás znamenat obohacení už jen tím, co vlastníme. Podobně se doporučuje i 

krátké zpytování svědomí na konci dne, které nemá začít smutným hledáním svých 

chyb, ale vzpomenutím, co jsem za uplynulý den dostal dobrého. Vedle toho může 

vyniknout i má nedostatečná odpověď na přicházející dobro. Stejně tak se naše pa-

měť má obnovit, když přistupujeme k modlitbě. Pokud mám na paměti mnohé 

dobro, které zakouším a dostávám od Boha, může být má modlitba vytrvalejší, budu 

k ní raději přicházet a setrvávat v ní. A také pak snadněji přijdu na to, za co mohu 

děkovat a o jaké další dobro prosit. Nad to jsem schopen také Bohu vzdávat chválu. 

Podobné je to pak i ve vzájemných mezilidských vztazích. Mám-li něco proti dru-

hému, mohu ještě před svým unáhleným jednáním vzpomenout na jeho dobré 

skutky a umírnit se ve svém mínění. Stejně tak je moje paměť také důležitá, když 

jsem zván, abych rozhodoval svým hlasem o veřejných věcech. Umět si pamatovat 

dobré či špatné kroky či jednání veřejných představitelů, mě může dát odpověď, 

jestli věřit či nevěřit slibům ve chvíli, kdy se „krájí chleba.“ Jestli si jsem schopný 

pamatovat to, co jsem viděl či slyšel, může být též důležité při posuzování sebe 

samotného, zda už nejsem informacemi přehlcený. Zvláště děti, pokud mají přístup 

od jedné zábavy ke druhé, si často už nejsou schopny vzpomenout, co viděli před 

chvílí. V tom může být důležité upozornění. Je potřeba zmírnit svou konzumaci 

informací a dobře strávit to, co jsem už přijmout mohl. 

Ať adventní čas je dobrou přípravou na velké věci, které učinil Bůh. Ať máme pří-

ležitost udělat v sobě prostor pro tu Nejdůležitější Informaci. Požehnané prožití vá-

nočních svátků přeje. 

Martin Kohoutek, farář 

Farní informace 
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Z farnosti Dobročkovice 
O opatu Janu Václavu Pokorném, rodákovi z Dobročkovic 
V březnu tohoto roku jsme si připomněli 40.výročí od smrti Jana Václava Pokorného, 

posledního opata rajhradského. Málokdo asi ví, že Jan Pokorný pocházel z jedné naší 

farnosti. Narodil se 7. března 1894 v Dobročkovicích v početné rodině vyhledávaného 

kováře a byl pokřtěn v kostele Všech Svatých následující den. Žádost o vstup do řádu 

si podal poté, co 8. července 1913 složil maturitní zkoušku na zemské vyšší reálce 

v Bučovicích. Po opětovné žádosti o dva měsíce později, byl do kláštera přijat. Svůj 

noviciát započal v říjnu a přijímá řádové jméno Václav, o rok nato skládá věčné sliby.   

Svá filosoficko-teologická studia absolvoval v benediktinské koleji P. Marie v Sekově 

a po jejich ukončení přijal kněžské svěcení na svátek sv. Cyrila a Metoděje 5. července 

1918 v katedrálním kostele sv. Petra a Pavla. Primiční mši sloužil o dva dny později 

v klášterním kostele v Rajhradě. 

Krátce po svém vysvěcení byl ustanoven kaplanem v Ostrovačicích, od roku 1929 

kaplanem v Rajhradě a 1934 vikářem v Syrovicích. Roku 1945 došlo k jeho volbě 

rajhradským opatem. O tři roky později se stává spoluvizitátorem klášterů Slovanské 

kongregace benediktinské sv. Vojtěcha Břevnova, Broumova, Emauz na Slovanech, 

Komárna na Slovensku, Mariboru a  Opatije v Jugoslávii. Vždy byl jako kněz u svých 

farníků velmi oblíben díky své laskavosti, dobré náladě a pozitivnímu přístupu.  

Vedle duchovní správy se aktivně podílel na pořádání rajhradského klášterního archivu, 

jehož administrátorem se stal roku 1922, roku 1934 je výslovně poprvé jmenován jako 

klášterní archivář. Je autorem generálního repertáře rajhradského kláštera, který sestavil 

podle repertáře břevnovského. Za 2. světové války přestěhoval archiv z Rajhradu do 

Syrovic. Od roku 1947 podporoval zřízení centrálního benediktinského archivu v Praze 

s pobočkou v Rajhradě. V témže roce byl ministrem školství a osvěty jmenován 

konzervátorem pro státní památkovou péči v okrese Moravský Krumlov s platností do 

roku 1950. 

V stejném roce byl po zrušení kláštera internován v klášteřích v Hejnicích a v Želivi a 

později v Charitativním domově na Moravci. Zde sice nemusel vykonávat povinné 

práce, ale často zažíval hrubé a nedůstojné jednání, které zanechalo následky na jeho 

zdraví. Posledním působištěm byl od roku 1965 domov důchodců v Žernůvce, kde 

vykonával jako kněz duchovní správu. Společnost mu dělal kocour jménem „Otele“, o 

němž vždy s úsměvem prohlašoval, že je to bezesproru zakletý benediktin. Během 

svého věznění v utajení udělil mnoha mladým řeholníkům tzv. nižší kněžské svěcení či 

přijal věčné sliby v zastoupení. V Domově důchodců pak také 2. března 1979 po pádu 

ze schodů zemřel. Je pochován v tzv kněžské zahrádce na hřbitově u farního kostela 
Povýšení sv. Kříže v Rajhradu (hrob č 40 ), a pokud budete mít do Rajhradu cestu, 

můžete se u něj zastavit.  

A ještě bych přidala několik vzpomínek rodičů. Pro nás doma to byl vždy strýček ve-

lebníček, který nám vždy, když přijel na návštěvu, přivezl nějakou tu knihu, pro-

tože on sám měl knihy velmi rád. Obdivovali jsme jeho velkou laskavost a jeho moud-

rost. Např. když jsme si stěžovali, že u nás má pan farář moc dlouhá kázání, vždy nás 
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podpořil "Ano, kázání nemá být skutečně moc dlouhé, ale zato výstižné, aby pozor-

nost lidí byla udržena. 

Když jsme na Žernůvku za strýčkem velebníčkem, kde byl jeho každý pohyb bezpeč-

ností sledován, přijeli, a kde obýval jen jednu nikterak velkou místnost, nám čas od času 

s úsměvem vyprávěl, že na Rajhradě, kde měl k dispozici kromě opatského bytu i ně-

kolik komnat, to bylo jiné. Byl to veselý člověk, a proto si z neveselých skutečností 

uměl udělat opravdovou legraci. Jednou až dvakrát ročně jsme mu přivezli jeho oblíbe-

nou zabíjačkovou výslužkou, což nám milosrdné sestry vymlouvaly, neb dosti úzkost-

livě dbali na to, aby dodržoval lékařem nařízené přísné diety.  

Na Žernůvce byl v letech 1964-68 též internován biskup brněnský ThDr Karel Skoupý. 

Strýček se jednou rozhodl, že nás s ním seznámí, a tak jsme šli do zahrady, kde se právě 

procházel, poučeni, že mu máme políbit ruku. Pan biskup nás mile přivítal, požehnal 

nám a na přímluvu strýčka nám podal svůj pečetní prsten, abysme si ho prohlédli a 

potěžkali. Byli jsme z toho velmi potěšeni. 

Miroslava Žulová 

 
Noc kostelů v Dobročkovicích 

Již tradičně se na konci května navečer otevírají brány kostelů a modliteben po celé 

České republice, které se zapojily do Noci kostelů. Letos poprvé se uskutečnila Noc 

kostelů v kostele Všech svatých v Dobročkovicích. Návštěvníci měli možnost nahléd-

nout do sakristie a blíže se seznámit s předměty používanými při bohoslužbě, vystoupit 

na věž kostela a zazvonit zvony, zahrát si na varhany, prohlédnout historické fotografie, 

seznámit se s vyobrazením na oltářním obraze a poslechnout si vyprávění z cesty na 

Světové dny mládeže v Panamě. Závěr Noci kostelů byl věnován varhannímu koncertu 

pod vedením pana Romana Hofra a překvapeni v podobě ochutnávky mešního vína. 

Nechyběla soutěž pro děti a malé občerstvení. Musím dodat, že někteří z nás si na po-

čátku nedokázali představit, jak vůbec taková akce probíhá a zdali máme návštěvníkům 

co nabídnout. Ale jak se říká kde je vůle, tam je i cesta a o tom svědčí již zmíněný 

bohatý program, spousta návštěvníků a pozitivní ohlas veřejnosti. Velké poděkování 

patří farníkům z Milonic a Nemotic, bez kterých bychom tuto akci velmi těžko uspořá-

dali a našemu duchovnímu otci Martinu Kohoutkovi.  

Svatava Novotná 

Z farnosti Milonice 
Národní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky české 

Že čas letí a vzpomínky se vrací jako tažní ptáci, jsem si uvědomila na letošní národní 

pouti do Říma, na kterou jsem se vydala spolu s naší farnicí, paní Jeřábkovou a dalšími 

čtyřmi tisíci věřících z Česka, abychom poděkovali za svatořečení Anežky České před 

třiceti lety. 
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Tehdejší poutě jsem se nezúčastnila, ale měla jsem možnost jet v roce 1993 spolu s pět-

ačtyřiceti účastníky z naší farnosti (z toho tvořilo skupinu 23 účastníků z řad dětí a mlá-

deže) na pouť do Říma, kterou organizovala paní profesorka Galgoczyová. 

Při letošní pouti se mi znovu vybavila místa, která jsem tenkrát navštívila, i když tento-

krát to bylo v mnohém jiné. Počasí nám sice při letošní pouti moc nepřálo, ale zážitků 

bylo opravdu hodně a je těžké se o všechny v krátkosti podělit. 

Zahájení národní pouti bylo v kostele Santa Maria Maggiore v 15 hodin a o půl šesté 

jsme již byli na koncertě, při kterém ke slavnostní atmosféře přispěla Hudba Hradní 

stráže a Policie České republiky, kterou doprovázely čtyři sbory z různých koutů naší 

vlasti. To byl opravdu nezapomenutelný zážitek. 

Jedním z vrcholů poutě byla generální audience na Svatopetrském náměstí s papežem 

Františkem a předáním daru koruny sv. Anežky. Některé zážitky zůstávají ukryty 

v srdci a je těžké o nich psát, ale přála bych mnohým z vás zakusit tak přímé setkání 

s papežem tak, jak se mi to tentokrát podařilo, když projížděl kolem nás a bral děti do 

náruče a zdravil poutníky. 

Vzpomínaly a děkovaly jsme také na vás, kteří jste byli propojeni ze svých domovů 

modlitbou a prostřednictvím televize jste sledovali přímé přenosy ze mší svatých a ge-

nerální audience u papeže Františka. 

Anežka Čunderlová 

 

STAVEBNÍ AKCE A OPRAVY: 

Milonice:  

Kostel – otloukání vnitřní omítky 

Po obnově zvlhlých vnějších omítek kostela v roce 2017, přišly na řadu omítky uvnitř 

kostela. Po zkušenostech a poradě s farní radou během minulého roku vyplynulo, že 

omítky nejsme v rozumném čase otlouci svépomocí. Přistoupil jsem tedy k žádosti o 

dotaci u Ministerstva kultury na tyto přípravné demoliční práce, které byly zadány sta-

vební firmě Reška. Po neúspěchu v roce 2018 byla cca 70% dotace ve výši 61 tis. Kč 

letos přidělena. Práce proběhly během měsíce května. Nejprve bylo odinstalováno to-

pení. Kostel jsme pak vyklízeli s pomocí hasičů dva dny, osekání omítek zvládla firma 

za jeden pracovní týden a následující týden jsme kostel ometli, uklidili a nastěhovali 

zpět vybavení. Kostel byl zavřen dvě neděle. Celkové náklady se pohybují kolem 85 

tis. Kč. Obnažené zdivo bude v následujícím čase ponecháno, aby dostatečně vyschlo. 

Sklad laviček, stanů, potřeb fary a dílna 

Ve druhé půli roku jsme pokračovali na úpravě skladu a dílny. Provedli jsme výmalbu 

a nátěr podlah. Postupně je sklad vybavován regály, osvětlením, dveřmi, ponkem. Cel-

kové náklady za stavební práce a vybavení činí cca 90 tis. Kč. Je tak vytvořeno zázemí, 

ze kterého může probíhat údržba budov farnosti a také poskytne šetrné uložení věcí pro 

faru i pro aktivity farníků. 
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Vyklizení mlatu 

Kupní smlouva prodeje mlatu a části zahrady obci Milonice byla naplněna v září 2019. 

Uložené věci patřící farnosti, které byly doposud skladovány na mlatě, mají být odne-

seny do konce letošního roku. Vedle toho jsme ale také přistoupili k vyčištění prostoru 

od všech letitých nánosů slámy, ztrouchnivělého dřeva a dalších nepotřebných věcí, 

abychom mlat předali uklizený. Sobotní brigády začaly již v dubnu. Celkem jsme 

úklidu věnovali pět sobot. Nejvíce se nás sešlo v září, kdy ve třinácti lidech se podařilo 

zvládnout téměř třetinu plochy. Díky za poskytnutí vleček a domluvení odběratele ne-

potřebného dřeva. Na konci prosince nás čeká ještě přenesení poslední zbývající hro-

mady trámů. 

Fasáda fary 

Na dvoře byla na části fasády, otlučené do 1,5m výšky, provedena hydroizolace a nata-

žena hrubá omítka. 

Čeká nás: 

Práce ve věži – výměna vratkého žebříku a podlah mezipater stabilnějšími prvky, ná-

sledně vyklizení věže od nánosů od holubů a zametení půdy kostela. 

Nové skladové prostory na farní zahradě se zastřešením (pódium, fošny, trámy, chýše, 

atd.), demolice hospody určené na Zahradní slavnost, přemístění grilu a udírny.  

Dobročkovice:  

Čeká nás:  

Řešení netěsnosti vstupních dveří s gotickým portálem. Rekonstrukce portálu a dveří 

musí být provedena podle nároků památkářů a provedena kvalifikovanou firmou s li-

cencí. Provedení prací bude závislé na schválení dotace od Ministerstva kultury, o kte-

rou bude požádáno v příštím roce. 

Nemotice:  

Nová okna na faře 

Na farní radě byla odsouhlasena výměna oken na faře. Pro výrobu a montáž byla vy-

brána firma Šimeček z Koryčan. Farníci provedli vybourání starých kastlových oken 

v předvečer montáže. Na nová okna byly pořízeny žaluzie a sítě proti hmyzu. Náklady 

na pořízení dosáhly 65 tis. Kč. 

Čeká nás:  

Varhaníkem Michaelem Korbičkou je hlášen havarijní stav varhan. Na farní radě bylo 

domluveno zaměření finančních prostředků v následujících letech na řešení tohoto pro-

blému. Od příštího roku budou vyhlašovány sbírky na shromažďování financí.  
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CO NÁM MOHLA NAŠE FARNOST V TOMTO ROCE NABÍDNOUT? 

Církev je viditelné znamení spásy. Co nám vedle běžných duchovních úkonů mohly pro 

naši cestu za Kristem naše farnosti nabídnout v uplynulém roce: 

- Mše sv. pro děti, v pátek jednou za čtrnáct dní, převážně v kostele v Milonicích, le-

tošním tématem jsou poutní místa v Naší zemi 

- Ministrantské schůzky v pátek jednou za měsíc 

- Jednou týdně během školního roku zpívání pro děti na faře (Adéla Koudelková) 

- Jednou měsíčně v pátek tvořivé aktivity pro děti i dospělé na faře v Milonicích (rodiče) 

- Sobota před květnou nedělí setkání pro mládež na Petrově 

- Tábor pro děti (Adéla Koudelková) 

- Pravidelné čtvrteční adorace před Nejsvětější Svátostí 

- Zpěv Scholy Ducha Svatého z Brna během čtvrteční adorace 

- Čtyřikrát ročně příležitost výběru ze tří zpovědníků ke svátosti smíření v kostele v 

Milonicích 

- V zimních měsících setkání se čtením Písma svatého na faře v Milonicích 

- Povídání s videoprojekcí o Světovém setkání mládeže v Panamě (Petr Mateleško) 

- Setkání s přednáškou pro manžele na téma „Síla společenství“ (manželé Steingartovi) 

- Jednou měsíčně nedělní farní kavárna po mši sv. na faře v Milonicích 

- V květnu „Noc kostelů“ v kostele Všech svatých v Dobročkovicích 

- V červnu průvod „Božího Těla“ v Milonicích a Dobročkovicích 

- V srpnu jsme tradičně přivítali poutníky směřující na Velehrad a mnozí jste jim po-

skytli pohostinné ubytování. 

- V srpnu Zahradní slavnost 

- V prosinci Živý betlém 

- V červnu koncert schol v Brankovicích 

- V říjnu koncert duchovní hudby v kostele sv. Václava v Nemoticích (Mgr. Michael 

Korbička, Ph.D. 

- V červenci žehnání dopravních prostředků 

- Pravidelné návštěvy nemocných, v uplynulém roce návštěvu kněze přijímalo 15 osob 

 

Během roku jsme dostali následující možnosti poutí: 

-Národní: Listopad – Řím – sv. Anežka Česká 

Děkanátní: Červenec – Albánie, Makedonie, Srbsko – po stopách sv. Cyrila a Metoděje 

v říjnu – Itálie – Assisi – sv. František a San Giovanni Rotondo – sv. P. Pius. 

Pro mládež – září  - Znojmo, Vídeň – sv. Klement Maria Hofbauer 

Farní: květen – Šaštín a Skalica; srpen – Hostýn 

 

STATISTIKY FARNOSTÍ OD DUBNA DO ZAČ. PROSINCE 2019 

Milonice:  

Skrze svátost křtu se znovu narodili: 5.5. Eliška Jeřábková z Nesovic a 5.5. Gita Jana 
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Žďárková z Nesovic 

Ve společenství víry a naděje jsme se rozloučili: 26.4. s Ladislavem Čermákem z 

Milonic, 12.10. s Vladislavem Kadlecem z Uhřic, 8.11. s Marií Kachlíkovou z Milonic 

a 6.12. s Janem Slezáčkem z Milonic 

Náboženství vyučované na ZŠ v Nesovicích navštěvuje od září 12 dětí. 

 

Dobročkovice: 

Skrze svátost křtu se znovu narodili: 18.8. Josef Václav Novotný z Dobročkovic, 

10.11. Jasmína Anna Bodečková z Dobročkovic 

Náboženství vyučované na ZŠ v Brankovicích navštěvuje od září 5 dětí. 

 

Nemotice:  

Skrze svátost křtu se znovu narodili: 4.8. Gabriela Oxana Korbičková z Nemotic, 

24.11. Viktorie Kartusová z Nemotic 

Náboženství vyučované na ZŠ v Brankovicích navštěvuje od září 5 dětí. 

 

PŘÍLEŽITOST PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘED VÁNOCEMI 

Neděle 15.12. (o. M. Slavíček, o. J. Hanák, o. M. Kohoutek) 

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

22.12. neděle 15-16h Dobročkovice 

 

17.12. úterý v 17-18h Nemotice 

 

VÁNOCE VE FARNOSTECH MILONICE, DOBROČKOVICE A NEMOTICE 
 

24.12. - Vigilie NAROZENÍ PÁNĚ 

 - Milonice 16:30, Nemotice 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 

27.12.  - Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 

 - Milonice 8:00 

27.12.  - Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 

 - Milonice  

30.12.  - Svátek Svaté rodiny – neděle 

 - Milonice 8:00, Dobročkovice 9:30, Nemotice 11:00  

31.12. - poslední den v roce  
 - Milonice mše sv. 17:30 - Dobročkovice celodenní ador. s požeh.v 16:30 – 
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Nemotice adorace s požehnáním v 15:30 

1.1. - Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE  

 - Milonice 08:00, Dobročkovice 09:30, Nemotice 11:00 

 

Staňte si i vy na malou chvíli poutníky a připomeňte si 

s námi narození Ježíška uprostřed kouzelné atmosféry 

vánočních svátků. Budeme se na vás těšit v Milonicích 

u kostela v úterý 25.12.2019 v 15.30, 

kde se uskuteční  

ŽIVÝ BETLÉM. 

Přijďte si také pro betlémské světlo, které svým  

Plamínkem dokáže prozářit vaše domovy. 

 
Betlémské světlo bude možné vyzvednout: 

V Milonicích v kostele na štědrý den a Boží hod vánoční 

V Nesovicích na štědrý den v kapli 

V Dobročkovicích v kostele na štědrý den 

V Nemoticích v kostele na štědrý večer 

 

Tříkrálové koledování – žehnání domů a sbírka pro Charitu 
Milonice:   ? 

Nesovice:  ? 

Uhřice: sobota 5.1. 

Žehnání koledníkům v kostele v Milonicích v neděli 5.1. po mši sv. 

Dobročkovice: neděle 5.1. 

Žehnání koledníkům v kostele v Dobročkovicích v neděli 5.1. po mši sv. 

Nemotice: sobota 11.1. 

Mouchnice: sobota 4.1. 

Snovídky:  ? 

Žehnání koledníkům v kostele v Nemoticích  v neděli 5.1. po mši sv. 
(Změna termínu vyhrazena) 

 

Pokud Vás obsah zpravodaje zajímá a máte o čem ze života našich farností psát a 

sdělit ostatním, staňte se přispěvateli do tohoto zpravodaje.  

Kontakt je uveden dole. 

 

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  
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