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ÚVODEM
Vážení občané,
ve dnech 9. a 11. října jsme se scházeli v krásných prostorách našeho kostela sv. Filipa a
Jakuba, abychom si společně připomenuli a oslavili 150 let od jeho posvěcení. Kostel sv.
Filipa a Jakuba je nejvýznamnější a svým interiérem také nejkrásnější stavbou v obci,
nese s sebou kus historie.
Význam veřejných staveb není samoúčelný, nejsou tady proto, aby jen byly, ale aby
vytvářely prostor, zázemí, prostředí pro setkávání občanů a také pro vytváření vzájemných vztahů a vazeb. Obec netvoří stavby, ale lidé se svými názory, potřebami a
přesvědčeními. Stavby jsou však to, co je může spojovat.
Před více než 150 lety byl kostel z iniciativy domaslavického faráře Filipa Habernala
a dobratického starosty Josefa Tvrdého postaven. Na jeho výstavbě a následném zvelebování, úpravách, opravách, výzdobě, úklidu se v průběhu let podílelo několik generací
občanů, ať už ze své profese, prací ve volném čase nebo finančními dary.
A já bych páteru Filipu Habernalovi, všem jeho současníkům i následovníkům, díky
kterým se dnes můžeme v těch krásných prostorách setkávat, chtěla jménem obce Dobratice vyjádřit vděčnost a poděkování.
Zvláště pak chci poděkovat panu faráři Janu Wojnarovi a jeho spolupracovníkům
z farnosti za péči, jakou věnují našemu kostelu a také za zorganizování důstojných
oslav posvěcení kostela. V pátek odpoledne nám předvedly děti vedené paní Miriam
Dýrrovou, co všechno už zahrají na hudební nástroje. Následovala přednáška PhDr.
Davida Pindura o historii dobratického kostela i farnosti, ve které každý uslyšel zase
něco nového. Na závěr pak vystoupily děti z naší školy. Pod vedením paní ředitelky
Karly Peterkové zpívaly s opravdovým nadšením. Pro všechny zúčastněné byla radost
si hudební i pěvecká vystoupení dětí poslechnout. Celý podvečer se nesl v milé, téměř
rodinné atmosféře. V neděli 11. října byly součástí oslav výročí posvěcení kostela dvě
slavnostní mše. Obě celebroval vzácný host, generální vikář ostravsko-opavské diecéze,
Mons. Martin David. První byla zpívaná mše, na kterou se chrámový sbor Filia pod
vedením paní Karly Zouharové připravoval několik měsíců. Krásné hlasy 17 zpěváků,
převážně z Dobratic, rozezvučely prostory kostela skladbami J.S.Bacha, W.A. Mozarta. Profesionální výkon zpěváků byl opravdovým zážitkem pro všechny přítomné. Své
kouzlo a důstojnost pak měla i druhá mše, které se zúčastnili také domaslavický farář
Jan Vecheta a jáhen Miroslav Poloch. Po mších pak bylo pro všechny připraveno bohaté
pohoštění.
A jak už se jubilantům přává, chci popřát naší církevní obci do dalších let stále dost
ochotných rukou i štědrých dárců, aby se kostel sv. Filipa a Jakuba, chlouba naší obce,
dále rozvíjel a byl slavnostním místem pro setkávání nejen farníků ale i všech ostatních
občanů.
Alena Kacířová, starostka
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Z HISTORIE KOSTELA
19. STOLETÍ
Domaslavický farář P. Filip Habernal původně chtěl, aby v Dobraticích byla postavena jen hřbitovní kaple, protože se obával, že by dobratičtí občané nedokázali zajistit
potřebné finanční prostředky. Tehdejší starosta Josef Tvrdý ale trval na postavení kostela. Proto 31. března 1860 požádal P. Habernal o svolení k posvěcení základního kamene. Stavba byla započata roku 1863, byla financována z osobních darů, např. knížete
biskupa Foerstera, P. Habernala a jiných, ze sbírek v Dobraticích a okolí i z darů od
vídeňských Čechů. Mnohé práce byly vykonány zdarma. Domaslavičtí farníci věnovali
zvon. Věžní hodiny, fungující do roku 1940, byly odkoupeny z radnice v Ostravě. Kostel
byl vysvěcen 8. října 1865 generálním vikářem P. Helmem z Těšína za účasti mnoha
kněží z okolních farností ke cti sv. Filipa a Jakuba mladšího.
V letošním roce uplynulo v říjnu 150 let od posvěcení kostela. Dne 22. listopadu
1865 se slavnostním procesím rozloučili dobratičtí občané s částí své staré domaslavické farnosti. Mše svaté v Dobraticích však byly stále slouženy domaslavickým farářem.
Samostatně začala být spravována dobratická farnost až od roku 1868, kdy byla dokončena stavba farní budovy. Prvním farářem se stal P. Martin Jiřičný. 27.února 1868
zemřel místecký rodák, domaslavický farář a pro obec Dobratice nesmírně významný
člověk. Člověk, který se zasloužil o zřízení dobratické školy, dobratického kostela a k
němu přilehlé fary - P.Filip Habernal. Na vlastní přání byl pohřben na dobratickém hřbitově 29.února 1868. K tomuto roku 1868 se váže i jeden velmi důležitý dokument, který
potvrzuje založení farnosti. Až v roce 1876 byla vydána a potvrzena zakládací listina.
Tak se podívejme, co vše je v ní zaznamenáno.
Zakládací listina - rok 1876
Doslovný překlad:
Jindřich, z milosti Boží a apoštolského stolce kníže-biskup, domácí prelát a trůnní asistent jeho papežské svatosti, apoštolskému stolci bezprostředně podřízený doktor teologie etc. etc.
K větší slávě Boha, jakož i za účelem zintenzivnění Jej uspokojující pastorační péče pro
obce Dobratice, Bukovice a Šprochovice v Rakouském Slezsku Jsme se v souladu s prohlášením ze dne 19. dubna 1867 rozhodli, povýšit nově zbudovaný kostel svatých apoštolů Filipa a Jakuba v Dobraticích na sídlo samostatné duchovní správy.
Jakožto biskup a ochránce Nám svěřených duší tohoto kraje vydáváme proto, z moci
nám propůjčeného biskupského úřadu a díky již dříve Nám udělenému povolení císařského a královského ministerstva pro záležitosti kultu a vyučování ze dne 20. listopadu
1860č.16999/4976 a po předešlém slyšení veledůstojného faráře Jana Bitty z Domaslavic, správce mateřské fary a ve shodě s obcemi Dobratice, Bukovice a Šprochovice; vzývaje Boha, aby milostivě požehnal a podpořil toto dílo, níže uvedenou pravomocnou
listinu s následujícími ustanoveními:
I. Nově založený kostel svatých apoštolů Filipa a Jakuba se ode dne, kdy mu byl přidělen vlastní pastýř, na všechny budoucí časy stává samostatným farním kostelem, jeho
duchovní pastýř samostatným pastýřem a jeho duchovnímu vedení podléhají obce
Dobratice, Bukovice a Šprochovice, s výjimkou usedlostí obce Dobratice, jež nesou čísla
popisná 1, 2, 3 a 4, které jsou od nepaměti součástí hnojnického farního okrsku.
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II. Patronát tohoto beneficia přechází dle reversu ze dne 1. června 1873 přiloženého v
souladu se soudním řádem na obce Dobratice, Bukovice a Šprochovice se všemi právy
a břemeny, jež se pojí k patronátu, s jediným omezením v tom smyslu, že se má sama obec
s patronátním právem svobodně rozhodnout, zda uplatní prezentační právo na návrh terna velebného kníže-biskupského generálního vikariátu.
Uplatňování prezentačního práva přísluší katolickým členům zastupitelstev obcí Dobratice, Bukovice a Šprochovice.
III. Církevní obec se zavazuje, že bude udržovat v náležitém stavu a v souladu se stávajícími konkurenčními předpisy nejen samotný kostel, ale také nově postavenou, v přiloženém
inventáři č. 2 popsanou farní budovu, včetně příslušných již renovovaných hospodářských
budov jako jsou konírny, kravské chlévy a stáje pro dobytek, dále vozové kůlny, kůlny na
dřevo, rozměrné stodoly, také oplocení a farní zahrady.
IV. Z inventáře liturgického náčiní a parament (liturgické textilie), přiloženého pod číslem
3, vyplývá, že kostel v Dobraticích je vybaven nezbytnými potřebami, aby mohl fungovat
jako samostatný kostel, a ty by měly být v souladu se stávajícími konkurenčními zákony
udržovány v dobrém stavu a doplňovány.
V. Církevní obec přebírá odpovědnost za:
a) mzdu varhaníka a kostelníka, pokud je ale možné celou mzdu či její část pokrýt z příjmů
kostela, je obec zbavena povinnosti platit.
b) Zajištění potřeb pro chod kostela, jako jsou víno, osvícení, kadidlo, hostie etc., pokud
nemohou být pořízeny z ročního příjmu kostela. V současné době dle evidenčního výpisu,
uvedeného pod č. 4, církev vlastní: z kapitálové účasti na státním dluhopise č. 14138 z 1.
ledna 1871 úročeném 5 % ve stříbře 100 zlatých a na hotovosti v pokladě74 zlatých 69
krejcarů vídeňského čísla.
VI. Hřbitov je v současnosti v dobrém stavu, je obehnán jak dřevěným plotem, tak dorůstajícím živým plotem. Za údržbu hřbitova v budoucnosti zodpovídá ten, kdo platí poplatek
za hrobové místo.
VII. Jelikož dosazení prvního dobratického faráře Martina Jiřičného bylo úspěšně dne 19.
listopadu 1868 završeno kanonickou investiturou, odpadá od tohoto data i do budoucna
pro obce Dobratice, Bukovice a Šprochovice jakákoliv další povinnost platit konkurenční
příspěvky dosavadnímu mateřskému kostelu a mateřské faře v Domaslavicích.
VIII. Za účelem podpory faráře v Dobraticích:
1. Domaslavický farář Filip Habernal podle nadační listiny ze dne 16. prosince 1862 (zanesené do pozemkové knihy dne 27.října 1863) věnoval poloviční selský grunt č. 51 v Dobraticích. Výnos z nemovitosti tvoří část příjmů dobratického duchovního pastýře, po smrti
faráře Habernala dne 27. února 1868, jenž si v § 1 shora zmíněné nadační listiny vyhradil
právo užívání po dobu života; druhou část příjmů pak tvoří dotační fond, k jehož doplňování by mělo dle § 7téže nadační listiny sloužit pachtovné z tohoto pozemku, fond je kromě
toho doplněný následujícím způsobem:
2. Jsme faráři Habernalovi jako dotační příspěvek pro Dobratice předali sumu jednoho tisíce zlatých, jež kostel s výnosem uložil ve veřejném fondu.
3. Se svolením c. a k. vlády ze dne 26. května 1865 č. 4130 je kapitál kaplová a duchovní
nadace přidělen na podporu dobratické fary.
4. Katoličtí obyvatelé obcí Dobratice, Bukovice a Šprochovice ke zkompletování dotačního
fondu předali kapitál ve výši 1850 zlatých rakouské měny, založený na soukromých nemovitostech, kromě toho také dva státní dluhopisy, a sice stříbrnou rentu a) 500 zlatýcha b)
100 zlatých rakouské měny.
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Dotační fond, zřízený ze 4 zmíněných zdrojů v současné době vlastní:
A) nemovitost v Dobraticích zapsanou pod číslem 51, jež zahrnuje pozemky o výměře
25 jiter a 274 sáhů s ročním výnosem (po odečtení roční daně a poplatků) 64 zlatých a
68 krejcarů
B) na kapitálové účasti podle přiloženého soupisu 5
a) ve veřejném fondu, a sice:
b) v zemských dluhopisech 1000 zlatých s ročním výnosem z úroků ve výši 40 zlatých
c) v obligacích papírové renty 500 zlatých s ročním výnosem z úroků ve výši 21 zlatých
d) v obligacích stříbrné renty 6000 zlatých s ročním výnosem z úroků ve výši 252 zlatých
e) v soukromých rukou 1850 zlatých s ročním výnosem z úroků ve výši 92 zlatých 50
krejcarů
Celkový roční výnos 470 zlatých a 18 krejcarů na pokrytí životních nákladů úřadujícího
duchovního správce. Vést v patrnosti dotační fond u dobratického kostela.
Faráři v úřadu se doporučuje, aby modlitbou při bohoslužbě připomněl skutky zakladatele a dobrodince dobratického beneficia.
S ohledem na to, že Karlem Křídlovským, někdejším držitelem statku Dolní Tošanovice
založená kaplová a duchovní nadace tvoří značnou část dotace dobratické fary, bude
aktuálnímu vlastníkovi Dolních Tošanovic v kostele vždy vyhrazeno vhodné místo k
sezení.
Konečně je nutné, aby kapitál dotačního fondu, uložený u soukromých osob, nebyl
dlužníkům vypovídán, pokud včas splácejí svou účast; přejeme si naproti tomu, aby
sami dotyční dlužníci splatili kapitál, který pak bude moci být v souladu s příslušnými
zákonnými předpisy přijat a jinde s výnosem uložen. Tato shora uvedená ustanovení
prohlašujeme za pravomocná a závazná a zavazujeme se, že My i Naši nástupci je
budeme zachovávat a dodržovat.
K tomuto účelu vystavujeme také tuto listinu ve třech shodných exemplářích, určených
obci Dobratice, pro farní kostel a pro ústřední c. a k. slezskou zemskou vládu, dále 2
úředně ověřené opisy pro domaslavický farní archiv a knížecí biskupský úřad generálního vikariátu a současně žádáme o potvrzení. K potvrzení výše stojícího byl instrument
vyhotoven nejen Námi, ale také potvrzen dvěma svědky.
Na zámku Jánský Vrch dne 4. dubna 1876
Dr. Jindřich Förster vlastní rukou, vratislavský kníže-biskup
Dr. Jan Wache, vlastní rukou, ctěný pána knížecí biskupský komisař a farář na Jánském
Vrchu jako svědek
Josef Hackenberger, knížecí biskupský tajný tajemník jako svědek
My, níže podepsaní předseda a členové výboru jako zástupci obcí Dobratice, Bukovice a
Šprochovice prohlašujeme, že jsme plně srozuměni s ustanoveními výše uvedené zakládací listiny a za sebe i za zastoupené osady se zavazujeme, že budeme na věčné časy
přesně a svědomitě plnit závazky, stanovené touto zakládací listinou.
V Dobraticích dne 23. ledna 1876
Josef Tvrdý,vlastní rukou, představený obce, Pavel Carbol, vlastní rukou, radní
Jan Žvak, vlastní rukou, radní , Martin Jiřičný, vlastní rukou, člen výboru
Jan Žvak, vlastní rukou, člen výboru,František Březina, vlastní rukou, člen výboru
Jan Buchta, vlastní rukou, člen výboru, Ondřej Baran, vlastní rukou, člen výboru
Jiří Polok, vlastní rukou, člen výboru, František Sobek, vlastní rukou, člen výboru
František Polok, vlastní rukou, člen výboru, František Voznica, vlastní rukou, burmistr
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ze Šprochovic, Josef Carbol, vlastní rukou, radní , Filip Beitz, vlastní rukou, radní , Ja
Mokroš, vlastní rukou, člen výboru, František Škuta, vlastní rukou, člen výboru, Jan Blahut, vlastní rukou, člen výboru, Jan Kohut, vlastní rukou, člen výboru, František Blahut,
vlastní rukou, člen výboru, Josef Valach, vlastní rukou, člen výboru, Jan Valach, vlastní
rukou, člen výboru, František Gryžboň, vlastní rukou, člen výboru, Josef Sobek, vlastní
rukou, člen výboru
Jan Gryžboň, vlastní rukou, člen výboru
Potvrzuje se, že v zakládací listině uvedené osoby tvoří reprezentaci obcí Dobratice,
Bukovice a Šprochovice.
V Těšíně dne 8. května 1876 Ruff vlastní rukou č. 4200
Předchozí zřizovací listina je potvrzena
Císařská a královská slezská zemská vláda
V Opavě dne 21. května 1876
Pro c. a k. zemského prezidenta Stellwag, vlastní rukou č.789
Opis uvedený výše je tímto potvrzen kníže-biskupským vikariátem pro rakouskou část
vratislavské diecéze jako shodný s originálem.
Kníže-biskupský generální vikariátní úřad v Těšíně dne 26. května 1876.
Knížecí biskupský generální vikář: Sniegoń
Přípis: Zakládací listina fary Dobratice, celý akt opsal a založil Kuczera, sekretář
Originál je uložen v Zemském archivu v Opavě, fond Generální vikariát v Těšíně,
inv. č. 572, č. kartonu 73.
ZAJÍMAVOSTI BĚHEM TŘÍ STOLETÍ
19.STOLETÍ
V roce 1894 prodělal kostel nejvýznamnější stavební proměnu. Nižší věž s kupolí kryta
šindelem byla navýšena o tři metry a zakončena jehlanem. Menší věžička nad presbytářem dostala novogotickou podobu.
20.STOLETÍ
Farnost Dobratice byla vždy samostatnou farností. Od roku 1960 však neměla vlastního kněze, ten musel dojíždět z Dobré. Ke konci století se začala průběžně provádět
oprava kostela a modernizace interiéru. Největší změny, které proběhly v jednotlivých
letech aspoň ve stručnosti:
rok 1987 - byly pořízeny nové lavice s elektrickým temperováním
rok 1990 - byla vybudována nová mramorová podlaha v kněžišti
rok 1991 - proběhla rekonstrukce celého kněžiště, byl pořízen nový obětní stůl, ambon
a sedes, byl přebarven svatostánek
rok 1999 - vyměněna okna a hlavní dveře
21. STOLETÍ
Z nového století uběhlo jen patnáct roků, ale dobratický kostel prošel rozsáhlou obnovou, která začala nejprve vnějšími opravami, aby se postupně zrenovoval interiér.
Posuďte sami, jak se zde pracovalo a bude dál pokračovat:
2004 - 2006 proběhla oprava střechy kostela. Od roku 2005 má kostel zvenku zase jiný
vzhled, protože byla ze střechy odstraněna menší věžička, tzv. sanktuska.
rok 2011 - Především díky dotaci poskytnuté prostřednictvím Místní akční skupiny
Pobeskydí (MAS) a díky finanční podpoře farníků, obce Dobratice, se podařila generální
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oprava kostela: nová podlaha s podlahovým topením, sanace vlhkosti interiéru i exteriéru kostela, zdvojení oken a zateplení klenby, vybudování učebny, kompletní výměna
dvou schodišť a troje dveří a zádveří, oprava věžních hodin i nová elektrifikace zvonů.
Do kostela byl také zaveden zemní plyn. Náklady této mimořádné rekonstrukce kostela činily 2,4 miliónů korun. Díky nejmenované místní rodině a dobrovolnické práci,
byla zateplena celá klenba kostela a byly zhotoveny nové zdvojené okenní výplně a to
z barevného holandského skla.
rok 2012 - byly pořízeny dvě stříšky nad vstupními dveřmi
rok 2013 - boční oltář Panny Marie Růžencové, prošel v průběhu letních měsíců tohoto
roku kompletním restaurováním. Nejnižší částku ve výběrovém řízení nabídla pražská
firma Brandl s.r.o. Z částky 370 tisíc korun tvořily veškeré dotace pouze 100 tis. Kč. Během
akce „Adoptuj si svého anděla“ štědří dárci pokryli zbylou, velkou peněžní sumu.
rok 2014 - restaurování bočního oltáře sv. Expedita opět provedla stejná firma. Cena
370 tis. Kč (dotace 170 tis.Kč). Rovněž byl restaurován obraz sv. Josefa s dítětem včetně
rámu (44 tis.Kč, bez jakýchkoliv dotací)
rok 2015 - započato několikaleté restaurování nástěnného retabula hlavního oltáře sv.
Filipa a Jakuba. Celková vysoutěžená cena je 1,118mil. Kč (bez lešení). V letošním práce
budou dokončeny práce za 308 tis. Kč. Bude restaurován obraz sv. Filipa a Jakuba včetně rámu a socha sv. Pavla.
Finanční prostředky na záchranu kulturních památek byly získávány formou projektových žádostí o zisk grantových prostředků . Jak lze z dokumentace zjistit, drtivá většina
podaných žádostí byla neúspěšná.
V plánu z movitých kulturních památek v kostele zůstane k restaurování obraz sv. Jana
Nepomuckého. Nezapomíná se ani na inventář, který není zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek. Mnohé ze 14 obrazů křížové cesty jsou potrhané a všechny
značně znečištěné. Rovněž nutnou péči potřebuje nástěnný reliéf sv. Jana Křtitele, který
je třeba zachránit před aktivním červotočem, stejně tak i dalších pět dřevěných soch.
Dobratická farnost má svého faráře od 1.září 2009. ThLic. Jan Wojnar přišel do Dobratic
v srpnu 2007, kde administroval farnost až do svého ustanovení v r. 2009.

Oslavy 150 výročí posvěcení kostela v Dobraticích byly podpořeny
Nadačním Fondem Hyundai a Nadací Open Society Fund

Nadační fond Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha podpořili projekt Římskokatolické farnosti Dobratice pod názvem:
150 let vzájemné spolupráce a jak dál?
Kostel v Dobraticích byl postaven před 150 lety. Při této příležitosti bude farnost usilovat
o posílení angažovanosti místních lidí a zapojení širšího okruhu dobrovolníků různými
společenskými, kulturními či brigádnickými aktivitami. Realizace projektu je v termínu
od 1.7. 2015 – 30.7.2016.
Tuto informaci o projektu najdete na webových stránkách farnosti.
Projekt podpořený právě výše uvedenými nadacemi je velmi zavazující. Jak to vnímá
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jedna z členek farnosti, jsem se zeptal paní Marie Blahutové.
Jak to je s angažovaností místních farníků a jak chcete oslovit další občany v
obci?
Jednoduché to nemáme, pořádají se akce farnosti a větší zápal sloužit vidím spíše u
vojkovických farníků než u našich. Přála bych si větší zapojení i rodin s dětmi. Střední
generace a ti mladší jsou většinou zaměstnáni a to bývá problém. Já bych více preferovala společné akce nejen ve farnosti, ale i jiné s občany obce, aby to nebyly jen omezené
aktivity uvnitř církve.
Projekt je vypsán na jeden rok, není to trochu málo?
Samozřejmě to je dlouhodobá práce, spolupráce, kterou nelze vymezit časem. Máme
pořád nad čím přemýšlet a hledat příležitosti ke komunikaci i v podpoře vypsaných
aktivit v projektu. Na vesnici je to jiné než ve městech. Třeba vhodně propojovat akce
farnosti i obce. Blíží se Vánoce a tak to více vybízí k tomu, abychom se společně zapojili.
Nemusíme lidi tlačit do kostela, možná by se jim například více líbilo zpívání venku u
vánočního stromku, přece jenom zpívání koled u školy je celostátní akcí a ne obecní, to
je jen takový můj postřeh. V našem kostele si koledy zazpíváme 26. prosince odpoledne
v 16 hodin, můžete zavítat.
Jednou z možností byly oslavy spojené se 150. výročím posvěcení kostela, povedly se?
Čekali jsme větší účast. Zřejmě se stala někde chyba v komunikaci. Jak jsem slyšela, měl
vyjít k tomu mimořádný zpravodaj před oslavami, více snad věděly jedině děti ve škole.
Těžko to nyní hodnotit, ale propagace byla dost slabá a tak jsem byla i já zklamaná.
Zejména důchodci, co už nemají moc informací, a jsou většinou doma, se o probíhajících oslavách dověděli pozdě. Přece jenom chyběla informovanost, jak se říká až do
domácnosti. Při oslavách jsem postrádala mládež s nějakým programem, vystoupení dětí ze základní školy a žáků soukromé hudební školy v kostele bylo velmi pěkným
obohacením. Velký podíl na celé organizaci mají především naši farníci v důchodovém
věku.
Děkuji za rozhovor.
OHLASY Z OSLAV
Ve dnech 9. 10. a 11. 10. 2015 proběhly hlavní akce oslav
150 let posvěcení kostela sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích.
Podle účastníků oslavy byly velmi dobře připraveny a bylo
pěkné, že se na nich podíleli žáci ZŠ a MŠ v Dobraticích
pod vedením paní ředitelky Mgr. Karly Peterkové a žáci
Soukromé hudební výchovy paní Miriam Dýrrové.
K zajištění oslav byla zřízena Komise pro organizaci oslav
narozenin kostela v Dobraticích, která pracovala od května 2015.
Samotné oslavy byly vlastně zahájeny již 4.září 2015 a to
exkurzí žáků ZŠ v Dobraticích 1-5. ročníků v prostorách
kostela s výkladem pana faráře Wojnara. Děti se seznámily s kulturními památkami v obci Dobratice, s historií
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kostela a jeho výzdobou, včetně předmětů používaných v kostele k činnosti církve. Byly
velmi zvídavé a odnesly si mnoho nových informací.
Diváci hodnotili páteční oslavy v podání dětí za velmi krásné a dojemné. Jedna babička
doslova pronesla: „To je krása, jak se snaží a jak jim to sluší. A vůbec se nestydí“ a přitom
měla vlhké oči dojetím.
Bylo vidět, že děti mají úctu k historii obce, kostela a kulturním památkám a vyjádřily to svými krásnými vystoupeními. Drobným kazem byla průměrná účast občanů na
vystoupeních dětí, což organizátory překvapilo.
V neděli pak věřící občané z Dobratic, Vojkovic, Tošanovic, Vyšních a Nižních Lhot oslavili posvěcení kostela sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích účastí na dvou mších svatých.
Po obou mších svatých pak věřící přijali pozvání k rautům připravených dobrovolníky v prostorách v okolí kostela. Dobroty, zákusky a koláče napekly babičky, maminky, manželky, pivo daroval Pivovar Koníček, stany a deštníky zapůjčilo TJ Dobratice a
zbytek byl pořízen z dotačních prostředků firmy Hyundai. Co říci závěrem? Oslavy se
vydařily.
J.Volný

Použité zdroje:
D.Pindur - Z dějin farnosti Dobratice
D.Pindur - Kulturní památky farního kostela sv.Filipa a Jakuba mladšího v Dobraticích
Webové stránky římskokatolické farnosti Dobratice
Foto: A.Buchníček, K.Moškoř a archív farnosti Dobratice
Zpracoval: K.Moškoř – listopad 2015
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