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farností:
DOBROČKOVICE, MILONICE A NEMOTICE
ÚVODNÍ SLOVO
Vrcholí adventní doba a čekají nás vánoční svátky. Dostáváte do rukou opět informace
o dění v našich farnostech. Podobně jako na jaře, tak i teď na podzim, byl život farnosti
omezen jen na několik málo společných činností. S některými z vás se i tak vídáme
pravidelně, s některými zase vůbec. Chtěl bych vám všem touto cestou popřát požehnané Vánoce a dobrý vstup do nového roku.
Martin Kohoutek, farář
Žebráčka
V prostředí našich kostelů a farností se vyskytují názvy, které místní přijímají se samozřejmostí, protože je znají od nepaměti a jsou na ně zvyklí. Toho, kdo přichází odjinud,
však zaujmou, a ptá se po důvodu jejich pojmenování. V kostele v Dobročkovicích se
tak objevuje místo nazývané „žebráčka.“ Tento prostor pod věží při bočním vstupu do
kostela sloužil podle všeobecného povědomí pro chudé. Z ostatních našich kostelů není
takové místo známé a ani já jsem se s ním na jiných místech nesetkal. Přesto jsem zjistil,
že i v mé rodné obci se v kostele takový prostor nacházel, a to, když se mi dostaly do
rukou pamětní zápisy pana Václava Franka z Hodějic. Z nich můžeme získat přesnější
představu o využití „žebračky“ a lidech tehdejší vesnice, kteří jí dali toto pojmenování.
To, co bylo typické pro tuto obec, nebude jistě příliš vzdálené tomu, co nacházíme i
v Dobročkovicích.
Místo, které pamětník popisuje, se nacházelo ve výklenku po levé straně vchodu do
kaple, a vysvětluje, proč se právě tak nazývá: „Tento výklenek o velikosti 4x3 metry měl
podél stěn nízké lavice – lidově řečeno lávky, a v průčelí velký kříž Krista ukřižovaného.
Ve výklenku bylo okno do lodičky chrámové, u toho okna vysoký stojatý kulatý svícen,
kde se zapalovaly svíčky, které svítily za zemřelé (za dušičky). V této žebračce se scházeli místní chudí občané a občanky, lidově zvaní – žebráci, kteří se tam modlívali jak
přede mší sv., tak po ní. Také měli svou vedoucí – tzv. svíčkovou bábu, která chodila po
kostele v době bohoslužeb s košíčkem a rozžatou svíčkou, kde do košíčku dostávala od
věřících drobný peníz na svíčky. Zemřel-li někdo z občanů, tito obecní chudí se chodili
modlit až do pohřbu zemřelého. Za to byli odměněni jednak penězi a hlavně naturáliemi
pro živobytí (chleba a jiné věci). Z obce tito chudáci dostávali z chudinského fondu („z
chudé kase“) malý finanční příspěvek. Jinak byli nuceni sami chodit od domu k domu,
kde v modlitbě prosili o almužnu. V žebračce také čekávali, a to vždy na konci mše sv.,
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kdy došla porodní bába a další rodinná společnost žen se ženou, která šla s novorozeným dítětem – k lidově k Odvodu (správně k Úvodu).
Popis Úvodu: po skončení mše sv. došel kněz s kostelníkem nebo ministrantem k „úvodnici“, která čekala při vchodu do kostela, klekla si na připravenou stoličku s dítětem,
které držela v náručí. Kněz se nad ní modlil a žehnal, a po skončení obřadu šla celá
společnost k oltáři, kde kněz žehnání ženy i dítěte obřad skončil.“
M.K.
Modlitba
Svatý Šebestiane, Rochu a Rozálie,
ochránci před morem a epidemiemi,
vzýváme vás v naší úzkosti a boji proti koronaviru.
Vyléčili jste mnoho nemocných a ochránili jste je od smrti.
Prosíme, ochraňujte nás od této epidemie.
Pošlete nám anděla pokoje, odvahy a odevzdanosti,
abychom žili podle Boží vůle.
Amen.
Byli to naši před - před předkové, kteří nechali postavit kapličku v Uhřicích a zasvětili
ji sv. Rozálii. Proč? Měli asi velké zkušenosti s nemocemi, jako byl mor, tyfus, úplavice
a jiné pandemie, které dokázaly vyhladit celé vesnice. V té době nebyla televize, internet, počítače a mobily, neměli žádné informace, co se děje ve světě. Měli jen opravdu
velikou víru a mysleli na budoucí generace. Měli zde ochránkyni a přímluvkyni.
Pavel H.
Divadelní představení O Polepetovi
Nedělní odpoledne na Zahradní slavnosti patří mimo jiné i divadelní společnosti Tři z
jedné. V letošním roce si připravila veselou pohádku o popleteném chlapci, který si po
všech popletených situacích vysloužil krásnou princeznu. Diváky zaujaly výkony mladých herců a starším už pomalu dochází, že mladí jsou schopni se s náročnými rolemi
zdatně vypořádat a tak převzít štafetu. V hlavní roli Polepety příjemně překvapil Matouš
Koudelka, který se naučil obtížný text. Jeho replika: „Půjdu do krále a stanu se světem.
A možná se i oněžním.“ se vyplnila, i když nemůžeme napsat, že do písmene, protože
právě s pořadím písmen na tom Polepeta nebyl nejlépe. Příští rok nás čeká výroční Zahradní slavnost, těšíme se na další pohádku, kterou budeme moci představit milému
publiku.
Hudebně-sportovní soustředění
Od 20. do 23. července se uskutečnilo hudebně-sportovní soustředění na faře v Nemoticích. Zúčastnili se ho děti a vedoucí z farností Nemotice, Milonice, Dobročkovice a
Brankovice. Každý den jsme pilně trénovali na koncert, který se měl uskutečnit na podzim. K nádhernému zpěvu jsme připojili i hru na různé hudební nástroje, například příčnou flétnu, housle, trubku, ukulele, cajon, klarinet a baskytaru. Kromě usilovného trénování na koncert jsme nezapomněli na trochu pohybu a hráli různé hry, u kterých jsme
se naučili spolupracovat. Na poslední večer si pro nás vedoucí přichystali dvě noční
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hry. Po celou dobu nám výborně vařily kuchařky, až na středeční odpoledne, kdy jsme
si sami vařili kotlíkový guláš. Všem se velmi povedl. Celé soustředění bylo zakončeno
čtvrteční mší svatou, při které jsme předvedli některé písničky, které jsme se naučili.
Všichni odjížděli s krásnými vzpomínkami, a i když se koncert nakonec neuskutečnil,
doufáme, že bude moci být na jaře.
Klára, Magdaléna a Lucie
STAVEBNÍ AKCE A OPRAVY:
Milonice:
Oprava výstupu na věž
Zchátralé schodiště a žebřík na věž komplikovaly potřebnou údržbu hodin a zvonů, či
případný úklid nánosů prachu a opravu pletiva v oknech proti holubům. Ztrouchnivělá
prkna podest a schodišťových stupňů, vratký žebřík v prvním mezipatře nevypadaly
zrovna bezpečně. Naši farníci při středečních brigádách odstranili shnilá prkna a opatřili
obnažené stropní trámy nátěrem proti škůdcům. V prvním patře byla položena nová
prkenná podlaha. Chybějící schodiště bylo navrženo tak, aby využilo co nejlépe stávajícího prostoru, schodnice byly zhotoveny z ocelových profilů, stupně z dřevovláknitých desek. Ve vyšších patrech byly schody a podesty vyměněny podle rozsahu zchátralosti jen částečně. Práce na schodišti budou ve věži ještě pokračovat. Provaz na ruční
tahání zvonu – umíráčku, vedoucí do nižších částí věže, bude přemístěn tak, aby se
nerozedíral o hrany podest. Děkuji za provedenou práci a poskytnutý materiál.
Odbourání části chlévů
Během letošního roku byla plánována demolice jedné z části starých chlévů. Brigádní
práce se uskutečnily v sobotu 10. října, při kterých byla rozebrána krytina a shozen
krov. Na práci se nás sešlo patnáct, z toho přijelo i pět farníků z Dobročkovic. O listopadové sobotě jsme se třemi farníky z Nemotic zajistili krov ve vzniklém štítě zbývající
stavby chléva, která ještě zůstane stát. Na středečních brigádách pak byl štít zabedněn
asfaltovými tabulemi a zarovnána krytina se štítem. Zdivo bude následně strojně rozebráno. Odstraněním části chléva se otevře větší prostor na stávající zahradě.
Dobročkovice:
Restaurátorské práce na gotickém portálu a dveřích
V červenci byly zahájeny restaurátorské práce na obnově gotického portálu a dveří
hlavního zadního vstupu do kostela. Za obnovu pískovcového ostění a dřevěného křídla
farnost zaplatila 161 tis. Kč, z toho 147 tis. Kč dostala od státních institucí jako dotaci
na historickou památku. Během prací bylo svoláno šest porad se zástupci památkové
péče, stavebního úřadu a zhotovitelů. Vyřizování dotační agendy a dohled nad průběhem prací zajistil náš technik stavebních investic Ing. Pavel Galata. Vstupní portál je
hodnocen jako kvalitní kamenická práce historického významu, kterých není v našem
okolí mnoho. Při řešení obnovy bylo tedy rozhodnuto zachovat všechny stávající konstrukce a stavební prvky. Tomu byl podřízen i náš prvotní záměr – těsnost dveří a zabránění zatékání vody při srážkách. Jak účinná budou opatření získaná restaurátorskou
obnovou, se bude moci zhodnotit v průběhu let.
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Nemotice:
Restaurování obrazů a soch
Sochy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Panny Marie z bývalých oltářů postavené na provizorních stolech po stranách kostela dostaly nové dubové podstavce. U restaurátora
byla vyspravena opatřena novou polychromií socha Pána Ježíše a socha sv. Tadeáše
nacházející se na pilíři pod kůrem. Památkově chráněný obraz Růžencové Panny Marie,
značně poškozený, byl odborně zrestaurován. Částku téměř 50 tis. Kč pokryla z velké
části dotace Ministerstva kultury. Obraz byl dočasně zavěšen v presbytáři.
STATISTIKY FARNOSTÍ OD DUBNA DO ZAČ. PROSINCE 2020
Milonice:
Skrze svátost křtu se znovu narodili: 26.7. David Láníček z Uhřic
Svátost manželství přijali Adéla Koudelková z Milonic a Jan Handl z Uhřic
Ve společenství víry a naděje jsme se rozloučili: 17.4. s Janem Němcem, 5.6. s Libuší
Zemánkovou, 9.7. s Janem Floriánem, 13.7. s Josefem Posoldou, 30.9. s Annou
Synkovou
Do náboženství vyučovaného na ZŠ v Nesovicích je přihlášeno 13 dětí
K prvnímu svatému přijímání 21.6. přistoupili: Martin Koudelka z Nesovic, Jakub
Kovář z Milonic a Pavel Nebojsa z Uhřic
Dobročkovice:
Skrze svátost křtu se znovu narodili: 13.6. Františka Kozlíčková
Náboženství vyučované na ZŠ v Brankovicích navštěvuje od září 6 dětí.
Nemotice:
Skrze svátost křtu se znovu narodili: 4.8. Gabriela Oxana Korbičková z Nemotic,
24.11. Viktorie Kartusová z Nemotic
Ve společenství víry a naděje jsme se rozloučili: 18.7. s Marií Pokornou z Nemotic,
18.8. s Vlastimilem Jáchymiákem z Nemotic, 24.9. s Drahomírou Oříškovou
z Nemotic, 23.10. s Drahomírou Honkovou ze Snovídek, 14.11. s Vojtěchem Šmakem
z Nemotic, 21.11. s Marií Janovskou z Mouchnic
Náboženství vyučované na ZŠ v Brankovicích navštěvují od září 4 děti.
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.
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