
 

 

 

 

 

farností: 

 DOBROČKOVICE, MILONICE A NEMOTICE 
Úvodní zamyšlení 
Carlo Carretto 

Jak mohl Ježíš přemoci zlo? 

Jak mohl překonat smrt? 

Co znamenají tyto dva výrazy: „přemoci zlo; překonat smrt?“ 

Po Nazaretu se nic nezměnilo; nezměnilo se nic ani po Kalvárii. Svět nadále existoval se 

všemi svými hanebnostmi, se svými masakry, člověk dále kráčel se svými slzami a se 

svým otroctvím. 

Co se to událo, proč můžeme dnes říci: „Ježíš nás spasil?“ 

Právě zde spočívá náš problém, který, chceme-li překonat, musíme vidět jasně. 

Ježíš svým životem přemohl sám na sobě zlo, svou smrtí smrt pohltil. 

Dal nám svým životem příklad, jak žít, svou smrtí nám ukázal, jak přemoci zlo a zničit 

smrt. 

Člověče, chceš se osvobodit od zla, které tě utlačuje? 

Dělej to, co dělal Ježíš. 

Chceš zničit smrt, která tě sužuje? 

Zemři z lásky, jak to učinil Ježíš. 

Přemoci zlo, které se tě snaží ovládnout, proměnit svou smrt v úkon lásky, to znamená 

podstoupit nutnou zkoušku, abychom vešli do království, které je královstvím pokoje, 

svobody, spravedlnosti a lásky. 

Nikdo nemůže absolvovat tuto zkoušku za nás. 

Je pravda, že nás Ježíš spasil, ale nechal na nás, abychom se snažili dojít spásy. Jeho smrt 

ospravedlnila všechny, protože on je Boží syn, ale do nebeského království nás na zádech 

nevynese, vybízí nás, abychom ho následovali. Po Ježíšově přinesené oběti má každý z 

nás možnost být spasen, ale každý z nás musí sám dojít spásy. 

V tom spočívá hodnota člověka, který je synem před Otcem. 

V tom spočívá hodnota lidského utrpení. 

V tom spočívá svoboda. 

 

Matka všech vigilií 
Vigilie je bohoslužba v předvečer náboženského svátku. Slovo pochází z latinského vigilia 

– bdění. Možnost začít slavit již v předvečer nabízí několik slavností. Na vánoce je to 

samotné Narození Krista známé jako Půlnoční. Svou vigilii také má slavnost Zjevení Páně 

(Tří králů), Zvěstování Páně, Slavnost seslání Ducha Svatého, Narození Jana Křtitele, 

Slavnost sv. Petra a Pavla a Nanebevzetí Panny Marie. Mezi známé vigilie patří ta před 
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Sesláním Ducha Sv. jako vrchol svatodušní novény. Nejvýznamnější vigilií je předvečer 

Vzkříšení Páně označovaná jako matka všech vigilií. 

o. Martin 

Jak se slavilo velikonoční triduum 

Podle starých pamětníků všechny bohoslužby byly ráno. Na Zelený čtvrtek byla mše sv. 

ráno a po ní nastal klid na vesnici. Na Velký pátek byly obřady ráno a odpoledne ve tři 

hodiny křížová cesta. Chlapci hrkali místo zvonění nejen ráno, v poledne a večer, ale i na 

všechny obřady. V pátek po křížové cestě bylo uctívání kříže a čestná stráž u Božího hrobu, 

kterou měli děti a hasiči ve stejnokrojích. Na Bílou sobotu ráno se světil oheň a kostel zůstal 

otevřený po celý den k soukromé modlitbě. Samotné vzkříšení začalo odpoledne v 17 hodin, 

podobalo se něčím slavnosti Těla a Krve Páně. Kněz šel s Nejsvětější svátostí pod 

baldachýnem mezi svícemi nesenými opět hasiči ve stejnokrojích. Průvod šel vesnicí, zpěv 

věřících doprovázela dechová hudba. Vše bylo zakončeno závěrečným požehnáním 

v kostele. 

Za mého dětství už byly obřady navečer. Na Zelený čtvrtek po mši sv. kněz přenesl 

Nejsvětější Svátost na připravený boční oltář k soukromé adoraci trvající do půlnoci. 

Velkopáteční obřady začínaly v patnáct hodin. Po nich byl odhalen Boží hrob a kostel zůstal 

otevřený do dvacáté hodiny. Jak na Velký pátek, tak po celou Bílou sobotu držely dvojice 

dětí čestnou stráž u Božího hrobu. Děvčata, jako družičky, měla oblečena v bílé šaty, ale 

také kabát, protože v kostele bylo chladno. Lidé do kostela přicházeli uctít kříž, říkalo se 

„na lóbání“, a pomodlit se u Božího hrobu. V sobotu navečer bylo svěcení ohně a mše sv. 

Na jejím konci nebyla závěrečná modlitba, ale kněz přešel k bočnímu oltáři, kde byla 

Nejsvětější Svátost. Eucharistii vložil do monstrance, kterou vyzdvihl v rukou a zazpíval: 

„Vstal jest této chvíle.“ Za zvuku zvonků a varhan zněl kostelem zpěv: „Vstal z mrtvých 

Vykupitel“ Opět byla Nejsvětější Svátost nesena v průvodu pod baldachýnem s lampami, 

tentokrát jen zaplněným kostelem, zakončena svátostným požehnáním. Na úplný závěr 

„hřmělo“ kostelem jásavé: „Aleluja, živ buď nad smrtí Zvítězitel.“ 

MK 

Podzimní prázdniny v Polsku 

O podzimních prázdninách jsme byli s katolickou mládeží na děkanské pouti. Jelo se do 

Wadowic, tam jsme navštívili místní kostel a rodný dům Svatého Otce Jana Pavla II. Na 

další zastávce v Lagiewnikach se nám nejvíce líbila Bazilika Božího milosrdenství. Druhý 

den jsme jeli do Krakova, kde jsme si prohlédli historickou část: Wawel a Rynek. Ze zájezdu 

máme pěkný zážitek a těšíme se na příště. 

Klára Paulíková, Magdaléna Učňová a Lenka Přibilíková 
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Tříkrálové žehnání 
6. ledna se slaví Tři králové, svátek spojený se zvykem psát posvěcenou křídou na dveře 

domů zkratku K+M+B+ letopočet. Touto formulí přáli koledníci štěstí a zdraví obyvatelům 

domů v Nemoticích, v Mouchnicích a ve Snovídkách. Oblastní charita organizuje sbírku 

s úctou ke krásné tradici a děti o tuto tradici mají zájem. Motivuje je touha pomoci těm, kteří 

pomoc potřebují, ale i vidina drobné sladkosti, kterou za zpěv tříkrálové koledy dostávají. 

V letošním roce vybrali koledníci pro charitu v Nemoticích 13 099 Kč, v Mouchnicích 10 

553 Kč a ve Snovídkách 7 572 Kč. 

MP 

V Dobročkovicích se při Tříkrálové sbírce vybralo 10 224,- Kč. 

V Milonicích 10 527,- v Nesovicích 30 328,- a v Uhřicích 7 984,- Kč. 

  

Kalendář nejbližších událostí 
Ministrantská pouť na Vranov - sobota 5.5. 

Hody k památce sv. Jana Nepomuckého v Nesovicích – neděle 13.5. 

1. sv. přijímání v Milonicích na Slavnost Seslání Ducha Svatého - neděle 20.5. 

1. sv. přijímání v Nemoticích na Slavnost Nejsvětější Trojice – neděle 27.5. 

Hody ke slavnosti sv. Petra a Pavla v Milonicích – neděle 1.7. 

Stavební akce 

Milonice 
Po obnově vnější fasády kostela bude potřeba osekat zvlhlé omítky v interiéru. 

Nemotice 
V současné době se jedná s firmou BOROKO o provedení elektrického pohonu na automa-

tické zvonění barokního zvonu ve věži kostela. 

 

Hospodaření farností v roce 2017 
Milonice 
Příjmy: Sbírky 208 991,-; dotace z Ministerstva kultury 100 000,-; dotace od obcí 

Milonice, Uhřice a Nesovice 3x 40 000,-; dary 41 000,- 

Výdaje: nátěr oprava fasády kostela + žlab a dveře do květin. 219 104,-; opravy na faře – 

kněžský byt 198 890,-; energie 67 200,-; PULS 27 035,-; na dobročinné účely 16 003,-  

Dobročkovice 
Příjmy: Sbírky 96 031,-;  

Výdaje: nátěr střechy na věži kostela 8 200,-; energie 4 006,-; PULS 13 837,-; sbírky na 

dobročinné účely 9 020,-; příspěvek na kněžský byt 35 000,- 

Nemotice 
Příjmy: Sbírky 87 473,-, dotace z Ministerstva kultury 40 000,- 

Výdaje: nátěr restaurování obrazu sv. Jana Sarkandera + rám 59 555,-; hrob P. Jedličky 

34 000,-; oprava zpovědnice 22 000,-; digitální číselník 9 764,-; energie 25 764,-; PULS 16 

779,-; na dobročinné účely s mis. jarmarkem 9 410,-; příspěvek na kněžský byt 35 000,- 
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Statistiky farností od ledna do března 2018 

Milonice:  
Svátost křtu: 18.3. Anna Adéla Fojtíková z Bučovic 

Ve společenství církve jsme se rozloučili: 6.1. Květoslava Rusová z Uhřic, 17.1. Vlasta 

Štěrbová z Nesovic 

Dobročkovice: 
Svátost manželství: 3.2. Peter Žula a Miroslava Hanáková 

Ve společenství církve jsme se rozloučili: 6.1. Marie Trundová z Dobročkovic 

Nemotice: - 

 

Příležitost přijetí svátosti smíření před velikonocemi 

25.3. Květná neděle (o. M. Slavíček, o. J. Hanák, o. M. Kohoutek) 

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

 

27.3. v úterý v 17-18h Nemotice 

 

28.3. ve středu v 17-18 h Dobročkovice 

 

Velikonoce ve farnostech Milonice, Dobročkovice a Nemotice 

29.3. Zelený čtvrtek - Milonice 18:00 

30.3. Velký pátek - Milonice 15:00 

31.3. Bílá sobota (vigilie Zmrtvýchvstání Páně) - Milonice 20:30 

1.4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně (při všech bohoslužbách bude žehnání pokrmů) 

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

2.4. Pondělí velikonoční  

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

8.4. 2. neděle velikonoční (při bohoslužbách bude udělování svátosti nemocných) 

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