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farností:
DOBROČKOVICE, MILONICE A NEMOTICE
ÚVODNÍ SLOVO
Mám radost z toho, že můžeme i za současné situace vytvářet farní společenství,
tedy shromažďovat se živě kolem eucharistie a Božího slova. Vzpomeňme, že přes
mnohé měnící se varianty nařízení snah zamezit šíření epidemie během uplynulého
roku, jsme se i několik týdnů scházet nemohli vůbec. Duchovní život je důležitý i
přes obavy z možných potíží, které člověka mohou potkat. Mnozí z vás by mohli
uvést zkušenosti ze svého mládí, kdy objevovat se na mši znamenalo nemalé nejistoty o svou budoucnost. Jsem rád, že nacházíme možnosti, jak naplňovat požadavky
omezeného kontaktu, a přitom neumenšit potřebnou „výživu“ Božím Duchem, ať
už je to vyučování náboženství přes internet, společná četba Písma nebo příprava
k 1. sv. přijímání.
Také bych vás rád informoval o tom, že se v současné době se začíná zpracovávat
plán na obsazenost farností kněžími ve výhledu do následujících let. Z poměru počtu kněží, kteří jsou před důchodem a počtu bohoslovců, kteří se připravují ke kněžství, vyplývá, že v každém děkanátu v příštích letech několik kněží ubude a tím
vzniknou i celky většího počtu farností, které budou spravovány jedním knězem.
Týká se to i této oblasti, a bude to záležitost postupných jednání, které místo pro
farní úřady bude vhodné zachovat.
Letošní slavnost sv. Josefa byla příznačná tím, že je tomuto patronu zasvěcen tento
rok. Jedním z důvodů, proč papež zvolil tohoto světce, je svět zasažený pandemií a
jeho boj proti nemoci koronaviru, na kterém se podílí bezpočet nenápadných lidí
v nejrůznějších profesích. A svatý Josef byl takovou postavou ve stínu Božího Syna
Ježíše a jeho matky Marie, přitom ale na něm spočíval velký úkol zajištění a
ochrany, růstu a výchovy Spasitele světa. Před letošní slavností jsme mohli prožít
devět dní, ve kterých nám byl v modlitbě novény sv. Josef představován z různých
životních pohledů.
O této slavnosti pak papež zahájil i zvláštní rok věnovaný rodině a manželství. V sobotu před květnou nedělí jsme nabídli farníkům duchovní obnovu v rámci postních
obnov v Brankovicích, které by se již podruhé kvůli karanténě zrušily, zprostředkovanou přes videokonferenci. Nesla název: Společně ke zmrtvýchvstání (v roce
sv. Josefa a svaté rodiny).
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Přeji vám požehnané prožití svátku velikonoc, ve kterých k nám má opět proniknout
vítězství Krista nad smrtí a jistota tohoto pozvání i pro nás.
o. Martin

Z farnosti Milonice
Rok rodiny
19.března 2020 začal rok rodiny, který vyhlásil papež František. „Svěřme Svaté
rodině nazaretské, a zvláště svatému Josefovi, starostlivému snoubenci a otci, tento
rok rodin celého světa,“ vyzval František.
Ambicí tohoto mimořádného roku, který vyvrcholí desátým Světovým setkáním rodin 26. června 2022 v Římě, je povzbudit církev, aby věnovala větší pozornost pastoraci rodin (přípravě na manželství nebo řešení partnerských obtíží), jakož i lépe
se obeznámit s textem Amoris laetitia a učením papeže Františka.
Zkušenost pandemie ještě více ukázala úlohu rodiny jako domácí církve a zdůraznila význam vztahů mezi rodinami, které činí církev rodinou rodin.
Co pro nás bude znamenat tento rok?
Antonín Koudelka
Ze zápisu v kronice o soše sv. Antonína Paduánského
V minulém roce byla opravena a obnovena polychromie sochy sv. Antonina z Padovy. V kronice se nachází záznam z jejího pořízení zapsaný P. Ignácem Kolískem v roce 1924:
Rodačka z Milonic, sl. Marie Koláčková, majitelka domu v Brně, Obilní trh č.4, projevila přání,
že by ráda darovala pro kostel v Milonicích sochu sv. Antonína. Když prý je sv. Antonín jinde
– jako v Brně – tolik uctíván, ať je také uctíván v Milonicích. Byl jsem tomu rád a sochu a
objednal u pana Josefa Proseckého v Brně. Ten ji pěkně umělecky provedl. Stála 1100,- Kč.
Tato socha byla posvěcena dne 26.prosince 1924 na slavnost sv. Štěpána odpoledne. Slavnostní
kázání měl vdp. Dr. Alois Kolísek, profesor z Bratislavy (pozn.: slovenské literatury a estetiky
na bratislavské teologické fakultě). Pod sochou umístěna žárovka na způsob svíčky (jak u křížové cesty) za obnos 140,- Kč. Všechno zaplatila sl. Koláčková! Bůh ji to odplať.

Z farnosti Nemotice
O zřízení nemotické farnosti
Ke zřízení samostatné farnosti v Nemoticích přispěla v dalším vývoji i ta okolnost,
že v roce 1828 byla nákladem přifařených obcí Mouchnic a Snovídek postavena
budova fary. Podle písemných pramenů došlo k povýšení lokálie na faru 6. prosince
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1859; starostovi a lokálnímu kaplanovi V. Žďárskému bylo povýšení oznámeno dopisem z 12. prosince 1859.
V této souvislosti je třeba pro úplnost zdůraznit to, že kaplan Žďárský žádal o povýšení na faru několikrát, ale teprve žádost z 29. října 1858 byla vyřízena ke spokojenosti nejen jeho, ale i farníků. Sám se o zřízení fary velmi účinně zasloužil. V
několika dopisech na biskupskou konzistoř uváděl řadu přesvědčujících důvodů,
které pak zřejmě vedly i k pozitivnímu rozhodnutí konzistoře. Některé z těchto důvodů si zde dovolíme uvést:
1.Nemotická lokálie má 1316 duší a nelze je „přidělit“ k okolnímu kostelu (myslí
se Brankovice).
2. Sousední kostel je totiž vzdálen nejméně hodinu pěšky a cesta vede přes močálovité údolí a těžko přístupné kopce.
3. Nemotický lokální kostel má vlastní majetek (především polnosti) a mohl by se
na vzniklých nákladech spolupodílet.
4. Zřízení fary bude přínosné i pro vlastní pastoraci, protože zde bude farář a ne tzv.
lokální kaplan, který u části věřících není tak hodnocen jako farář.
V závěru dopisu se kaplan Žďárský obrací na nadřízené úřady a uvádí i důvody
osobní. Připomíná, že už třiadvacet let pracuje „na vinici Páně“ a skromně se domnívá, že s přibývajícími roky (bylo mu padesát let) by si titul faráře i zasloužil. Je
tedy možno se domnívat, že jeho snaha o povýšení lokálie na faru nebyla marná a
že byl právem v roce 1859 ustanoven prvním farářem.
(z publikace Kostel sv. Václava v Nemoticích v proměnách času 1794 – 2004, autor: prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc.)

Nemotice, kostel sv. Václava – varhany a jejich oprava
Zhotovitelem nemotických varhan je Matěj Strmiska (1904) a jedná se zřejmě o
repasovaný nástroj do starší skříně. Jednomanuálový nástroj s pedálem. Skříň varhan je centrálně orientovaná.
Poslední oprava proběhla v roce 1993 firmou Thomas Töpfer orgelbau. Píšťalový
fond varhan je velmi nesourodý. Hrací stůl je původní.
Stručná historie varhan, dle Ondřeje Múčky (2021):
„Podle záznamů z prohlídek nástroje od varhanářů Josefa Haukeho a Matěje Strmisky z přelomu 19. a 20. století (1897 a 1904) lze usuzovat, že na kůru nemotického kostela stál starší nástroj, s největší pravděpodobností v jeho zábradlí. Po roce
1904, kdy byl kůr rozšířen, byl přestavěn i nástroj sám. Dodnes možná stojí na stejném místě jako před přestavbou kůru - velice často se totiž varhany pouze pozdvihly
na trámovou konstrukci, pod nimi se provedly stavební rozšiřovací práce na konstrukci kůru, a posléze se opět postavily zpět. Je to samozřejmě jen hypotéza,
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nicméně tento postup bývá v našich kostelích častější, než by se na první pohled
mohlo zdát.
Hauke zmiňuje zásuvkovou trakturu, nedostatečný - zřejmě klínový - měch a úzké
vzduchovody, které nedokázaly sytit varhany dostatečnou silou. Vše nasvědčuje
pozdně baroknímu typu menších nástrojů, které se na území naší diecéze hojně vyskytovaly. Podle řezeb na nástroji by se mohlo hovořit o Františku Harbichovi jako
o původním staviteli varhan v Nemoticích. Pro postavení nástroje v zábradlí kůru
pak mluví skutečnost, že byl ovládán zezadu z vestavěného hracího stolu.
Strmiska pak hovoří o použití stávajícího píšťalového fondu, který bude rozšířen do
požadovaného tónového rozsahu manuálu (C-f3 namísto dřívějšího C-c3, to je o 5
tónů navíc) a pedálu (C-c1 namísto dřívějšího C-H, to je o12 tónů navíc), vyrobení
nového rejstříku Salicional 8´, a nových vzdušnicích, stolu a měchu. Trakturu mění
z mechanické zásuvky na mechanickou kuželku, dodává nástroji 2 pevné rejstříkové
kombinace a spojku manuálu s pedálem. Strmiskou navrhovaná novostavba varhan
s novou skříní nebyla dle všeho realizována, měla stát o více než 1000 zlatek víc, a
měla mít 10 rejstříků oproti současným 9.
O dalších opravách není moc zpráv, ačkoliv je zřejmé, že se nástroj opravovat musel. Přinejmenším po 1. světové válce dostaly varhany zinkový prospekt a pár doplňků v Oktávě 4´ a při prohlídce v 90. letech varhanář Töpfer dále popisuje novou
pedálnici a vzduchové čerpadlo“.
Celkové restaurování varhan může přijít až na 1 000 000 Kč. Záleží na tom, v jakém
rozsahu se budou varhany restaurovat. A jaké budou možnosti farnosti Nemotice.
V současné době varhany slouží k doprovodu zpěvu při liturgii bez větších problémů. Ovšem i pouhým okem je zřetelné, že nástroj je silně napaden dřevokazným
hmyzem. Dochází k rozpadu některých částí dřevěných píšťal a tento nástroj si určitě zaslouží větší restaurátorský zásah.
Múčka (organolog), Korbička

STAVEBNÍ AKCE A OPRAVY:
Milonice:
Obraz sv. Petra a Pavla
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V letošním roce se chystá restaurování obrazu patronů farnosti sv. Petra a Pavla nad
hlavním oltářem kostela. Jedná se o olejomalbu na plátěné podložce ve zlaceném
rámu o rozměrech 420x280 cm. Obraz pochází z roku 1874, autor není uveden, stylem spadá do historismu. Restaurování bude probíhat vzhledem k velkým rozměrům plátna na místě z přistaveného lešení. Náklady na práce a materiál vyjdou na
150 tis. Kč. Farnost požádala obce Milonice, Nesovice a Uhřice o příspěvky, ty
pokryjí dvě třetiny ceny, zbytek bude na bedrech farnosti. Tím také prosím o přispění vašimi dary.
Fasáda fary
V letošním roce by měly být zahájeny opravy vnějších omítek na faře. Pro vysoké
náklady a nedostatek prostředků budou práce prováděny po částech.

Farnost Milonice hledá ke koupi vhodné polnosti
Z prodeje části zahrady a mlatu se podařilo dvě třetiny prostředků vložit do polností.
Stále zbývá najít vhodné zhodnocení pro třetinu prostředků. Nejvhodnější formou
se zdá být koupě polností. Proto se na vás znovu obracím s žádostí o pomoc najít
vhodné polnosti, i více menších parcel o celkové velikosti cca jednoho hektaru.

Dobročkovice:
Opěrná zeď
Opěrná zeď kolem kostela je na vícero místech poškozená. Nejhorší stav je na dolním konci starého hřbitova. Zde je celá šestimetrová strana kamenného zdiva vysypaná. K opravě této části by mělo dojít v tomto roce. Prací se ujme zedník p. Kylián
z Dobročkovic. Nové zdivo divo by mělo svým vzhledem navazovat na přilehlou
kamennou opěrnou zeď. Zídka ponese stávající kované oplocení.

Nemotice:
Varhany
Během loňského roku jsme začali dělat sbírky na opravu varhan. Byl požádán
diecézní organolog O. Múčka o vypracování restaurátorského záměru, podle kterého by se měly stanovit další postupy při výběru varhanáře a způsob, jak přístoupit
k opravám.
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Následující akce
- akce pro letošní rok nejsou z důvodu pandemie naplánovány a uvedeny. O uskutečnění některých budete podle aktuální situace informováni ve farních ohláškách.

STATISTIKY FARNOSTÍ OD PROS. 2020 DO BŘEZNA 2021

Milonice:
Skrze svátost křtu se znovu narodili: Ve společenství víry a naděje jsme se rozloučili: 2.1. s Jindřichem Nebojsou
z Uhřic, 1.2. s Annou Klimešovou z Nesovic, 12.2. s Marií Pavéskovou z Uhřic,
27.2. s Josefem Jetelinou z Uhřic, 6.3. s Josefem Pavéskou z Uhřic, 12.3. s Josefem
Navrátilem z Milonic a 27.3. s Jarmilou Vajnrajchovou z Nesovic
Náboženství vyučované na ZŠ v Nesovicích a zprostředkované během pandemie
prostřednictvím videokonference navštěvuje od září 13 dětí.

Dobročkovice:
Skrze svátost křtu se znovu narodili: 27.2. Jiří Augustin Mifka z Dobročkovic
Ve společenství víry a naděje jsme se rozloučili: Náboženství na ZŠ v Brankovicích z důvodů pandemie nevyučované je přihlášeno
6 dětí

Nemotice:
Skrze svátost křtu se znovu narodili: Ve společenství víry a naděje jsme se rozloučili: 7.1. s Františkou Němcovou ze
Snovídek, 8.1. se Zdeňkem Zajíčkem ze Snovídek, 9.1. s Marií Kocourkovou
z Mouchnic a 24.3. s Annou Moudrou z Nemotic
Náboženství na ZŠ v Brankovicích z důvodů pandemie nevyučované jsou
přihlášené 4 dětí
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Příležitost přijetí svátosti smíření před velikonocemi
28.3. Květná neděle (o. M. Slavíček, o. J. Hanák, o. M. Kohoutek)
14:00 Brankovice, 15:00 Milonice, 16:00 Bohdalice
31.3. ve středu v 17-18h v Dobročkovicích
30.3. v úterý 18.15 -19h v Nemoticích

Velikonoce ve farnostech Milonice, Dobročkovice a Nemotice
účast na bohoslužbách je omezena počtem přihlášených účastníků
1.4. Zelený čtvrtek - Milonice 18:00
2.4. Velký pátek – společná denní modlitba církve – kostel Milonice 8:00
velkopáteční obřady: Milonice 15:00
3.4. Bílá sobota - společná denní modlitba církve – kostel Milonice 8:00 vigilie
Zmrtvýchvstání Páně - Milonice 19:30
4.4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně
Milonice 08:00, Dobročkovice 09:30, Nemotice 11:00
velikonoční pokrmy můžete požehnat doma sami podle přiložené modlitby
5.4. Pondělí velikonoční
Milonice 08:00, Dobročkovice 09:30, Nemotice 11:00
Televizní, rozhlasové a internetové přenosy bohoslužeb Svatého týdne
(z nóty biskupům od kongregace pro bohoslužbu a svátosti pro letošní rok)
Pro sledování bohoslužeb svatého týdne se má umožnit a upřednostnit těch, kterým předsedá biskup. Věřící, kteří nemohou navštívit kostel, mají sledovat
diecézní přenosy bohoslužeb jako symbol jednoty s církví.
Zelený čtvrtek
9.00 hodin - missa chrismatis – otec biskup Vojtěch.
17.30 hodin - otec biskup Pavel. Přenáší také Radio Proglas.
Velký pátek
15.00 hodin – otec biskup Vojtěch. Přenáší také Radio Proglas.
Bílá sobota
20.30 hodin - oba otcové biskupové
Boží hod velikonoční
10.30 hodin – otec biskup Vojtěch
Na YouTube kanálu „Katedrála Petrov“ je možné se také spojit při Denní
modlitbě církve, a to na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu vždy
v 7.00 hodin.
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Udělování svátosti pomazání nemocných
dle situace, pravděpodobně během května, sledujte ohlášky

Žehnání velikonočních pokrmů v rodinách
Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala
požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce –
symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma
může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení
svěcenou vodou.
Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–
13.

Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů:
Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty všechno naplňuješ svým
požehnáním; shlédni na nás, když dnes o slavnosti
zmrtvýchvstání tvého Syna děkujeme za tvé dary, které mají
sloužit k uchování našeho pozemského života, a uč nás přijímat
je z tvých rukou tak, aby všechno směrovalo k tvé oslavě. Skrze
Krista, našeho Pána. Amen.
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