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POSTNÍ ZAMYŠLENÍ
Půst, který drží člověk v zájmu své linie, aby dobře vypadal zvenčí, nebo v zájmu
svého zdraví, je sice půst, ale něco jiného je postní kázeň křesťana. Tomu jde o posílení
vlády ducha nad tělem. Právě dnes je potřeba postu velmi aktuální. Hrozí nám
spoutanost hmotou, zotročení konzumním stylem života. Člověk může zcela ztratit svou
tvář a změnit se ve zmrzačeného tvora, deformovaného nepravými hodnotami. Půst je
mocnou zbraní, jak si zachovat důstojnost obrazu Božího, k němuž jsme stvořeni. Tím, že
omezíme své nižší nároky, uvolňují se v nás nové síly duchovní, mravní, charakterové.
Především touto cestou roste naše osobnost.
Posílit svou vůli tam, kde cítím, že nejsem zcela svobodný; smyslové, chuťové návyky,
jídlo, pití, kouření, závislost na televizi. Každý cítíme, co nás spoutává, oslabuje či
znehodnocuje. Ale půst má i aktivní rozměr. Najít si více času pro bližního, pro rodinu,
pro ztišení v modlitbě nebo nad hodnotnou knihou. Žít v solidaritě s trpícími, pomáhat
slabším, snažit se o více dobra ve svém životě. Pokušení lhostejnosti a sebe-lásky
překonávat v pohledu na Krista, který je dokonalým ztělesněním sebedarující se lásky.
Tak se člověk vymaňuje z krunýře egocentrismu a stává se vnímavým k potřebám
bližního, národa i lidstva, cítí spoluzodpovědnost za všechny. Stává se vnitřně
svobodnějším.
Pokud není člověk vnitřně svoboden, je pro něj vnější svoboda nebezpečím, že upadne
do nového otroctví. Proto je třeba mocné inspirující duchovní síly, která by nás stále
obnovovala a zušlechťovala. Jsem přesvědčen, že je to i dnes Kristovo evangelium,
stejně pro nás jako pro všechny generace našich předků. Tuto štafetu nesmíme zradit ani
podcenit. Její hodnota je nezaměnitelná. Proto se v postní době tisíce věřících zpovídají
ze svých provinění a smiřují se s Bohem i bližními. Obnovují se v základu své existence.
***

POŘAD BOHOSLUŽEB V BŘEZNU:
ÚJEZD:

po – pá.:
sobota:
neděle :

15.20
6.30
7.00, 9.45

DRNOVICE:

út. a čt.:
neděle:

17.00
11.00

SLOPNÉ:

st. a pá.:
neděle:

17.30
8.15

LOUČKA :

sobota

16.00
Mše sv. s nedělní platností

***

DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti i
utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši sv. neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za
záchranu světa.
Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé
lásce.
To vše přináším jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou
církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové pro tento měsíc:

Úmysl všeobecný: Aby mladí lidé, hledající smysl života, byli chápáni, respektováni a
obklopováni trpělivostí a láskou.
Úmysl misijní: Aby mezi misionáři v celé církvi rostla touha po vzájemném sdílení a
spolupráci.
Úmysl národní: Aby se laici ve spolupráci s duchovními pastýři horlivěji podíleli na
životě svých farností.
Úmysl farní: Aby letošní prožití postní doby bylo pro každého z nás duchovním
obohacením, aby naše postní praxe zvroucnila náš vztah ke Kristu, což by se projevilo v
mezilidských vztazích.
***

DO MÉHO SRDCE NAHLÉDNI!
Shlédni, Bože, na srdce mé,
do jeho nitra nahlédni!
Ty, naděje moje, od nekalých
náklonností očisti mé!
Můj zrak k sobě obrať
a nohy mé z léčky vyprosti.
sv. Augustin - Confessiones IV,6

TY MĚ ZNÁŠ
Ty mě znáš, Bože, a jako ty znáš mne,
kéž tebe poznám já.
Ty sílo mé duše, do mne pronikni a učiň,
ať se tobě podobám, ať ti patřím bez vad, bez poskvrny.
O to tě prosím, v to vkládám svoji naději,
v tom doufání moje radost tkví.
sv. Augustin - Confessiones X,1

***

Z FARNÍ MATRIKY :
Do společenství víry jsme
skrze svátost křtu v měsíci únoru přijali:
Gabrielu Marhaníkovou - Vysoké Pole
***
V měsíci únoru 2006 z naší farnosti odešli na věčnost
a byli pohřbeni:
18. února:
Antonín Belžík - 82 let
Slopné 143

22. února:
František Daněk - 83 let
Újezd 30
26. února:
Ludmila Maňasová - 87 let
Újezd 240
Odpočinutí věčné dej jim, Pane
a světlo věčné ať jim svítí.
Ať odpočívají v pokoji.
***

ROK FARNOSTI U NÁS
Zpráva o naší farnosti přednesená na setkání farních pastoračních
a ekonomických rad v pondělí 27.2.2006 ve Valašských Kloboukách
Milý otče arcibiskupe, vážené společenství,
ve farnosti Újezd, která je Vám, otče arcibiskupe, dovolím si říci, důvěrně známá již z
doby Vašeho kněžského působení, vyvíjí aktivitu věkově mladá pastorační rada.
Z jednorázových akcí je to například nezapomenutelně působivý koncert Hradišťanu a
táboráky pro děti.
K informování všech farníků farnosti slouží pravidelné vydávání a redigování farního
měsíčníku v rozsahu 20 stran. Počítáme zde i se zapojením farníků, kde mají možnost
projevovat své názory, reagovat na různé ankety apod.
O práci, činnostech a aktivitách naší farnosti Vás budou informovat paní Marie
Ambrůzová, paní Ludmila Andrýsková a pan Pavel Heinz.
Práce s ministranty patří mezi dlouhodobé a samozřejmé aktivity. Pravidelné schůzky
pod zkušeným vedoucím posilují kolektivního ducha mezi ministranty ve farnosti a
občasnými akcemi se daří utužovat dobré vztahy i v rámci děkanátu. V letošním roce se
podařilo uspořádat děkanátní turnaj v sálové kopané.
Na svátek sv. Václava oslavil první rok působení oddíl Svišťů. Oddíl je určen pro děti od
6 do 12 let. Schůzky, které se konají každý týden navštěvuje průměrně 15 dětí. Cílem
této aktivity je kvalitní využití volného času, rozvoj osobnosti dětí, jejich duchovních,
mravních, sociálních a tělesných schopností. Mezi akce, které se podařilo uspořádat se
Svišti můžu připomenout divadelní scénku hranou v kostele při příležitosti svátku sv.
Mikuláše a zavedení nové tradice – roznášení Betlémského světla po domech.
Vánoční putování k Panně Marii a křížová cesta v přírodě jsou ve Vysokém Poli už
po několik let oblíbenou tradicí, na které se farníci těší, a které jsou duchovním
obohacením postní a vánoční doby.
Klubíčko je fungující společenství v naší farnosti nejmenší věkem a největší počtem.
Průměrně do Klubíčka přichází 12 dětí. Předškolní děti doprovázejí jejich rodiče anebo
prarodiče. Zakladatelkou a iniciátorkou je maminka, naše kolegyně, v současné době na
mateřské dovolené, která má zájem o to, aby děti mohly hodnotně prožívat duchovní
život. Scházíme se jednou za čtrnáct dnů. Ve vedení tohoto společenství se střídáme tři.
Při práci používáme metodu Franze Ketta a Ester Kaufmannové, to je práce se symboly a
jejich celistvé vnímání, což je podstatné pro křesťanskou výchovu. Prožité zkušenosti se

přenášejí jednou za měsíc do nedělní liturgie, kde děti mohou lépe chápat evangelní
příběh prožitý na předchozím setkání Klubíčka.
Pod záštitou Klubíčka se uskutečnil pro maminky a babičky kurz šití panenek z ovčí
vlny.
O svátku patrona újezdského kostela svatého Mikuláše mají všechny děti možnost
zapojit se do charitativních akcí „Nejen Mikuláš obdarovává“ a například minulý rok
věnovaly své pastelky, maňásky a hračky potřebným dětem v Afghanistánu.
Během církevního roku se děti aktivně účastní slavení liturgie. Po celý advent si při
každé mši svaté zapalovaly svíce a postupně s přibývajícím světlem mohly vnímat
příchod Vánoc.
V době postní se děti i se svými blízkými podílely ještě na jedné akci, a to bylo osázení
Golgoty kytičkami se splněnými úkoly.

Z dalších trvalých aktivit bych chtěla zmínit modlitbu živého růžence, do které se rády
zapojují převážně ženy všech věkových kategorií. V naší farnosti jsme vytvořili 10 růží
živého růžence.
Dále se v obci Loučka vytvořilo modlitební společenství, které vzniklo z májových
pobožností a scházíme se už přes tři roky každou středu. Někdy nás přijde víc, někdy
jsme jenom tři, ale i tady je Pán Bůh s námi. Vždycky si přečteme něco z Písma svatého,
pomodlíme se růženec s přímluvami a zazpíváme písničky. Je to pěkné společenství a
zveme všechny, aby se za námi přišli podívat a připojili se k nám.
Nemohu zapomenout ani na další službu a tou je pravidelné setkání s obyvateli Domova
důchodců, kde se nám nabízí široké pole pro pomoc potřebným. Nejen že se v Domově
důchodců slouží mše svaté, ale protože každá návštěva v domově je vítána, tak také
přicházíme do Domova, abychom navštívili jeho obyvatele. Jedná se o pravidelná
týdenní, většinou dvouhodinová setkání, která se skládají z naslouchání, individuální
modlitby a společné modlitby v kapli. Právě společná modlitba vzbuzuje v lidech důvěru a
zájem. Práce s těmito lidmi je sice náročná, ale má svůj význam hlavně pro vnitřní klid,
vyrovnání se se svou situací, získání posily a také jako příprava na setkání se Spasitelem.
V neposlední řadě bych chtěla připomenout službu lektorů. Dlouho jsme měli problémy
s hledáním lektorů, ale v tomto roce se nám podařilo tuto službu zdárně rozběhnout a
získali jsme poměrně širokou základnu věřících, kteří se zapojují do četby Písma svatého
při bohoslužbách.

Naše vize do budoucna, které uzrály v roce farnosti jsou:
1. Znovuobnovení biblických hodin
2. Dny farnosti orientované na mládež, seniory a rodiny s dětmi
3. Zprovoznění farní knihovny s možností posezení a občerstvení
4. Pašijová hra o Velikonocích

Děkuji za pozornost.
Ludmila Andrýsková, Marie Ambrůzová,Pavel Heinz
***

18. Z PAMĚTNÍ KNIHY FARNOSTI ÚJEZD
IV. Náboženské poměry a postup kněží dle zaznamenání

P. Jana Pírka, faráře v Újezdě v letech 1894 – 1908

Devatenácté století, kam jsme v posloupnosti duchovních správců naší farnosti dospěli
s P. J. Pírkem, bylo stoletím vroucí lidové zbožnosti, o čemž svědčí hojné vydávání
modlitebních knížek, kostelních zpěvníků - kancionálů, resp. misionářských knížek.
Neobyčejně rychle se šířily pobožnosti křížové cesty, projevem probuzeného katolictví
jsou májové pobožnosti a šířící se úcta Božského Srdce Páně. Byly úspěšně zakončeny
snahy o beatifikaci Jana Sarkandera (11.9.1859), Anežky Přemyslovny (3.12.1874) a
Klementa Marii Hofbauera (29.1.1888).
Po stránce duchovní správy bylo určitou nesnází, že biskupy jmenoval císař zpravidla z
německých šlechtických rodů (až na dvě výjimky - biskup Jirsík a Brynych), kteří, ač
zbožní a bezúhonní, většinou neuměli česky, nedokázali se sblížit s prostým lidem, což u
něho budilo pohoršení. Leckde pohlcovaly značný čas duchovních správců starosti o farní
hospodářství, tehdy hlavního zdroje obživy venkovských i maloměstských farářů, což
bylo jistě na újmu jejich pastorace. U mnohých kněží převažovala horlivost nacionální
nad náboženskou. Mnozí se cítili více „buditeli“ než apoštoly víry.
Roste počet kněží venkovského - selského původu, stát zvýšil tzv. numerus fixus, tj.
počet bohoslovců vydržovaných Náboženskou maticí. Nejnápadněji vzrostl v Olomouci,
kde bylo r. 1888 bohoslovců 264, přičemž kněžská úmrtnost v olomoucké arcidiecézi byla
v letech 1855 - 1905 18 kněží ročně. Bohosloví se studovalo 4 roky dle nového studijního
řádu, schváleného roku 1855, jehož duchem byla snaha o odbornost a vědeckost
profesorů teologie.Tento zákon byl základem novodobého teologického studia a
vzdělanosti našeho kněžstva. Pozitivem pro českou církev té doby bylo zřízení české
koleje Collegium Bohemicum za pontifikátu Lva XIII. roku 1884 (od roku 1929 nese
název Nepomucenum) a jeho podpora náboženského života v Čechách a zejména na
Moravě zásahem ve prospěch cyrilometodějského kultu. Stanovil totiž svátek sv. Cyrila a
Metoděje na 5. červenec a encyklikou „Grande munus - Vznešený úkol“ z 30.9.1880
svátek soluňských bratří rozšířil na celou církev.
Neblahá symbióza „trůnu a oltáře“ v monarchii habsburské pokračovala až do roku
1918. Bylo to období tzv. rakouského katolicismu (austrokatolicismu). Zde nutno činit
rozdíl mezi císařem a rakouskou (od r. 1867 rakousko - uherskou) vládou. Rakouský
císař František Josef I. (1848 - 1916) i celá jeho rodina byli rodem i výchovou katolíky a
je jim třeba přiznat dobrou vůli nepřipustit v říši otevřený boj proti církvi. Aktivní
proticírkevní proud vycházel z parlamentní vlády, která se po roce 1860 silně
liberalizovala a nutila císaře k podpisům, které mu osobně jako katolíku nebyly milé.
Např. jeho donucení k vypovězení konkordátu roku 1870. Tehdy vylíčili vlastenečtí
kazatelé rakousko - uherskou vládu jako prosáklou zednářskými a jinými bezbožnými
živly, jako „chásku okolo císaře pána“, která chce rozpustit zemské sněmy v Čechách a
na Moravě. Z této podvojné koleje rakouské vnitřní politiky se rodilo prostředí vytvářející
zvláštní typ „rakouských katolíků“, úředně a navenek katolických, ale v soukromí bez
praktické a uvědomělé víry. Tyto nezdravé poměry vytvářely lidi nábožensky lhostejné,
často bezduché farizeje, kteří se stali největší překážkou náboženského obrození.
Proticírkevní postoje u nás navíc rozdmýchalo vyhlášení dogmatu o papežské
neomylnosti na I. Vatikánském koncilu (1869 - 70) a došlo i ke schizmatu, byla založena

církev starokatolická s centrem ve Varnsdorfu. Kněží však souhlasili se svými biskupy, ve
svých diecézích poslušně ohlásili rozhodnutí koncilu a tak širší vrstvy katolického lidu
přijaly koncilní usnesení. OAMDG.
Posloupnost újezdských farářů od r. 1637 (pokračování):
8.11.1894 - 7.5.1908 far. Jan Pírek. Za tohoto pana faráře odbývána generální
visitace Jeho kníže - arcibiskupskou Milostí Dr. Theodorem Kohnem dne 8.7.1900.
Následkem úplné spokojenosti (dostalo se panu faráři vyznamenání: expositorio
canonicali ornatus. Die 8. novembris 1901. Ad multos annos. R. 1904 se stal
víceděkanem děkanství Val. Klobouky, 28.4.1908 pak presentován a 22.5. investován na
faru ve Val. Klobúcích. Instalace byla 7.5.1908.
Přičiněním tohoto faráře byl chrám Páně značně vyzdoben takto: v presbytáři dány
nové dlaždičky, oltáře z části (2 boční) obnoveny, hlavní pak zcela nový pořízen, boční
Panny Marie zůstala jen mensa, ostatek nové. Věž po požáru 1898 vystavena, střecha
nově šindelem pokryta, pořízena nová nádherná monstrance a ciborium, kredenc a
fotelová sedadla, mnoho prádla kostelního i rouch. Po úmrtí děkana valašskoklobouckého
P. Antonína Přemyslovského stal se administrátorem děkanství. Povahy byl milé a
upřímné a zvláště se vyznamenával rozdělením denního času pro svá zaměstnání i
odpočinek, dle něhož se přesně řídil.
Po celou dobu trvání byl předsedou dozorčí rady záložny a 1904 jmenován čestným
členem obce Oujezda. Zemřel 24.12.1914.
Kooperátoři: 1891 - prosinec - červen 1894 Josef Pleva, od června až do října 94
administrátorem. 1894 - srpen - červenec 1897 František Goldmann. Srpen 1897 - únor
1898 Josef Řehánek. 1898 17. února Josef Řezáč, stížen chorobou odebral se 27.11.1905
do deficience a 1.7.1906 zase se jako kooperátor navrátil. Místo něho byl po ten čas
kooperátorem P. Matouš Kroča (27.12.1905 - 1.7.1906), rodák ze Starého Města, který
1.7.1906 byl přeložen do Pitína. P. Řezáč byl jmenován 1.5.1908 administrátorem a
kooperátorem se stal v týž den P. Jindřich Konečný, rodák z Kojetína - vysvěcen r. 1900
a přeložen sem z Blatnice a odešel do Klášterního Hradiska u Olomouce.
< V. M. >
(pokračování příště)
***

SVATÁ PERPETUA A FELICITA
Mučednice
Narozeny: ve 2. století v Kartágu, Tunisko
Zemřely: 7. března 202 (203?) v Kartágu
“Passio” (vyprávění o umučení) mučednic Perpetuy a Felicity patří k nejdojemnějším,
ale co je ještě důležitější, k velmi ceněným v katolické církvi vůbec. Perpetua a Felicita
jsou po Petrovi a Pavlovi nejstarší svědkyně krve, jejichž doba úmrtí je známa a o jejichž
mučednictví zanechal zprávu očitý svědek. Obě mučednice byly přijaty do římského
mešního kánonu.
Felicita byla otrokyně, Perpetua pocházela ze vznešeného rodu. Obě žily kolem r. 200
v Kartágu a byly katechumenkami, což znamená, že byly připravovány na přijetí křtu a
vyučovány v Písmě svatém. Císař Septimus Severus však zakázal přijetí křtu pod trestem
smrti. Dal Perpetuu a Felicitu a další tři katechumeny zatknout a vsadit do vězení. Na
cestě tam přece ještě byli zajatci pokřtěni, a to císaře ještě víc rozzuřilo. Perpetua měla
cestou do vězení v náručí svého synáčka, Felicita přivedla o několik dní později v žaláři za
strašlivých podmínek na svět děvčátko. Jeden ze spoluvězňů zemřel již ve vězení na
následky mučení.
Dne 7. března 202 (nebo 203) uspořádal císař Septimus Severus v obrovské aréně
v Kartágu o narozeninách svého syna představení s dravou zvěří. V jeho rámci měli být
usmrceni křesťané. Perpetuin otec se ještě jednou pokusil odvrátit svou dceru od
křesťanství, aby ji zachránil. Ale Perpetua a Felicita se hrdinně odevzdaly svému osudu,

jejich víra v Boha znamenala pro ně víc než jejich život. Zaživa byly obě mladé ženy se
svými spoluvězni předhozeni šelmám, aby je sežraly. Když i přes nejtěžší zranění ještě
žily, vrazili jim katani dýku do krku. Neznámí lidé pochovali mučednice, ale již brzy byl
nad jejich hrobem vystaven kostel. Zbytky baziliky byly po staletích objeveny.
Úcta a tradice: východní církev vzpomíná obou mučednic 2.2. a 4.3. V dřívější době byla
úcta k Perpetui a Felicitě především v Africe velmi veliká.
Znázorňování: obě mučednice je často vidět, jak se spolu loučí. Často také jsou
zobrazovány s divokou krávou, což má poukazovat na jejich mučednictví. Perpetua má
mnohdy na klíně dítě.
< D.K.>
Z knihy Rok se svatými

***

KRUTÝ PŘÍBĚH
Když byl před časem uveden do kin nový film amerického herce a režiséra Mela
Gibsona Umučení Krista, rozpoutala se kolem něj řada polemik. Autorovi bylo vyčítáno,
že příběh o Ježíši znázornil přehnaně, až moc krvavě, drsně. On se však ohrazoval mimo
jiné tím, že natočením filmu chtěl vyburcovat všechny, kteří si zvykli dívat se na kříž
jaksi příliš samozřejmě. S obrazem Krista přibitého na kříži se jistě setkáváme dost často
a musíme si přiznat, že jsme si skutečně mnohdy zvykli... (navíc, když je některými
autory často ztvárňován poněkud „nasládle“, naivně, téměř jako kdyby o nic velkého
nešlo). Snad nás tato doba postní, kterou právě začínáme, přivede k hlubším úvahám o
Kristově oběti, o jeho úžasné, pro nás až nepochopitelné lásce, ale také o našich
osobních selháních, zradách a bolestech, které mu každý z nás každým dnem
připravujeme.
Podnětem k takovémuto postnímu zamyšlení může být i krátký příběh známého
italského spisovatele Bruna Ferrera z jeho knížky Živá voda pro duši:
Jeden chlapec cosi ukradl. Ta událost vyšla najevo a chlapec se bál, co na to řekne
jeho otec, poctivý a všemi vážený muž.
Toho večera by se atmosféra u stolu dala krájet. Po večeři otec se synem osaměli.
Chlapec měl strach a čekal, co se bude dít. Otec celý večer nepromluvil.
Náhle otec vstal a zamířil ke krbu. Pevně sevřel pohrabáč, který byl rozpálený od ohně
a rudě žhnul. Beze slova se vrátil ke stolu.
Chlapec ho s úděsem sledoval.
Otec došel až k synovi. Položil levou ruku před něj na stůl a na ni rozpálený pohrabáč.
Neřekl jediné slovo. Syn s hrůzou sledoval otcovu spálenou ruku.
Už nikdy, až do konce života ten chlapec nic neukradl.
Ano, to je krutý příběh, ale co tě napadá, když se podíváš na kříž?
< H.M.>

***

POMOZME JIM
MODLITBOU

Pro děti je první svaté přijímání velkým
dnem, který by měl “zařadit” druhou
rychlost na cestě k Bohu. Intenzivní
příprava pro ně i pro jejich rodiče začala

už v této době, aby si všichni uvědomili, že příprava na slavnost začíná dlouho před ní.
Protože je dobré vědět, kdo je slavnosti oním “oslavencem”, vzešla iniciativa od rodičů,
aby byla ve farním i filiálních kostelech vystavena tabla prvokomunikantů z naší farnosti.
Na tablech je možné vyjádřit náš vztah k těmto dětem – jak na ně myslíme ve svých
modlitbách. Každý, kdo na kteréhokoliv z prvokomunikantů (nebo i za všechny)
vzpomene ve své modlitbě, může do svíce uprostřed vložit srdce – symbol lásky. Věřím,
že na slavnost prvního svatého přijímání bude svíce plná různobarevných srdíček a děti
budou cítit sílu modliteb, které je provázely.
Vyprošujme jim tedy, aby naše děti vytrvaly v dobrém a svaté přijímání aby je
posilovalo v celém jejich budoucím životě!
< V.K.>

***

POŘAD BOHOSLUŽEB V BŘEZNU
1. března : Středa
POPELEČNÍ STŘEDA
Začátek doby postní
Den přísného postu

6.30 Új.:
15.20 Új.:
17.00 Dr.:

17.30 Sl.:
15.20 Új.:
2.března : Čtvrtek
Ferie
3. března : Pátek
Ferie
První pátek
v měsíci březnu
4. března : Sobota
Ferie

5. března : Neděle
1. neděle postní

6. března : Pondělí
Ferie

17.00 Dr.:
15.00 Új.:

17.00 Sl.:
6.30 Új.:
16.00
7.00
8.15
9.45
11.00

Lo.:
Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

15.20 Új.:
15.20 Új.:

7. března : Úterý
Ferie
8. března : Středa
Ferie

17.00 Dr.:
15.20 Új.:
17.30 Sl.:
15.20 Új.:

9. března : Čtvrtek
Ferie

17.00 Dr.:
15.00 Új.:

Za + Josefa Hrbáčka, rodiče a bratra
Za + rodiče Stružkovy, + rodiče Křížovy, syna
a dar zdraví pro živé rodiny
Za + rodiče Stružkovy, Vladimíra Jordána, Antonína
Knotka, Marii Šašinovu, duše v očistci
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za dvoje + rodiče Váňovy, jejich vnuka, duše
v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Ludmilu Orsákovu, duše v očistci a dar zdraví
pro živou rodinu
Za Vlastu Tománkovu, rodiče Kovaříkovy,
Tománkovy a živou rodinu
Za + Františka Polčáka, jeho rodiče, rodiče
Častulíkovy, Bohumilu Oblůkovu, její dceru Evu
a dar zdraví pro živou rodinu
Za Petra Kozubíka, jeho maminku, rodiče Petrů,
syna Aloise, dceru Marii a duše v očistci
Za + Marii Stružkovu, syna Josefa, snachu Marii
a + rodiče z obou stran
Za + Boženu Buryánkovu
Za + Andělu Šomanovu (výroční mše svatá)
Za + Josefa Bližňáka (výroční mše svatá)
Za + Josefa Kabelu (výroční mše svatá)
Za + Františku Svobodovu, manžela, švagra Jana
Machů, duše v očistci a dar zdraví pro živ. rodinu
Za Terezii a Jana Kamenčákovy, jejich rodiče a dar
zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Šimoníkovy, děti, sourozence, dvoje
stařečky, dar zdraví a Boží ochranu pro živé rodiny
Za + rodiče Húšťovy, dva syny, snachu a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Kráčalíkovy, dva syny, rodiče
Buriánkovy a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Františku a Jana Kořenkovy, jejich + rodiče a
sourozence a duše v očistci
Za Marii a Ludvíka Ambrůzovy, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za dar víry, Boží ochrany
a požehnání za všechna uplynulá léta
Za + Aloise Barcůcha, jeho rodiče, rodiče Pavelkovy,

10. března : Pátek
Ferie

17.00 Sl.:
6.30 Új.:

11. března : Sobota
Ferie

12.března : Neděle
2. neděle postní
13. března : Pondělí
Ferie

16.00 Lo.:

7.00
8.15
9.45
11.00
15.20

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:
Új.:

15.20 Új.:
14. března : Úterý
Ferie
17.00 Dr.:
15.20 Új.:
15. března : Středa
Ferie

17.30 Sl.:

15.20 Új.:
16. března : Čtvrtek
Ferie
17. března : Pátek
Ferie

17.00 Dr.:
15.00 Új.:
17.00 Sl.:
6.30 Új.:

18. března : Sobota
Ferie

19. března : Neděle
3. neděle postní

16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.45 Új.:
11.00 Dr.:

20. března : Pondělí
Slavnost
SV. JOSEFA
21. března : Úterý
Ferie

15.20 Új.:

Za + Josefa Fojtů, dva syny a živou rodinu

15.20 Új.:

Za živou i + rodinu Chmelíkovu a Měřínskou, na
poděkování za přijatá dobrodiní a duše v očistci
Za + rodiče Stružkovy, sourozence, rodiče z obou
stran, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za Františka Rašku, dvě manželky, syna a vnuka

17.00 Dr.:
22. března : Středa
Ferie
23. března: Čtvrtek
Ferie

15.20 Új.:
17.30 Sl.:
15.20 Új.:
17.00 Dr.:
15.00 Új.:

24. března : Pátek
Ferie

17.00 Sl.:
7.00 Új.:

25. března : Sobota
Slavnost
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

Drábkovy a ochranu Boží pro živ. rod.
Za živou i + rodinu Krausovu, Hlavenkovu, babičku
Annu a duše v očistci
Za + rodiče Čechovy, + Vladimíra Čevelu, jejich
+ sourozence a živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti 75-ti let
života, + manžela a nedožitých 80-ti let, rodiče
z obou stran
Za Františky a Anděly (s ofěrou)
Za Františku a Jaroslava Matulíkovy
Za farníky (sv. křest)
Za živé i + Františky a Anděly
Za + Oldřicha Martinka, rodiče, sourozence, duše v
očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
Za Marii Belžíkovu, Irenu Petrů, rodiče z obou stran,
dva + vnuky, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Emilii Častulíkovu, její rodiče, rodinu
Častulíkovu, Šulákovu a Boží ochranu pro živ. rod.
Za rodiče Zvonkovy, jejich syna Stanislava a dceru
Ludmilu Čurečkovu
Za Kristýnu a Aloise Frajtovy, syna, švagrovou Marii,
+ rodiče, duše v očistci a ochranu Boží pro živou
rodinu
Za rodiče Váňovy, Balouchovy, jejich syny, vnuka
Rostislava a Boží ochranu pro živé rodiny
Za Františka Machů, rodiče, bratra a zetě
Za + Františka Hůště, živou i + rodinu a duše v oč.
Za + rodiče Váňovy, Zvonkovy, duše v očistci, živou
a + rodinu
Za Josefa a Marii Kovaříkovy, duše v očistci a dar
zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Trčkovy, dva vnuky, vnučku a živou
rodinu
Za Josefy a tesaře (s ofěrou)
Za + rodiče Machů, prarodiče, jejich příbuzné doma
i v cizině a + Jiřího Trunkáta
Za + Jiřího Mikuláška (výroční mše svatá)
Za + rodiče Maňasovy, děti, duše v očistci
a ochranu P. Marie

8.15 Sl.:
9.00 Dr.:

Za + Josefa Hlavičku, jeho otce, dar zdraví
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za Josefa Častulíka, syna, rodiče z obou stran, duše
v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Barcůchovy, sourozence, stařečky
Barcůchovy, živou rodinu a duše v očistci
Za Annu Lekešovu, dceru Helenu Bartošovu a dar
zdraví pro živou rodinu
Za Josefa Belžíka, rodiče Belžíkovy, Františka
Častulíka, pomoc Boží a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu

16.00 Lo.:
7.00 Új.:
26. března : Neděle
4. neděle postní

8.15 Sl.:

9.45 Új.:

27. března: Pondělí
Ferie

11.00 Dr.:
17.35 Új.:
17.35 Új.:

28. března : Úterý
Ferie

19.00 Dr.:
17.35 Új.:

29. března : Středa
Ferie

19.15 Sl.:
17.35 Új.:

30. března : Čtvrtek
Ferie
19.00 Dr.:
15.00 Új.:
31. března : Pátek
Ferie
19.15 Sl.:

Za + Karla Hübnera, bratra, synovce, rodiče
z obou stran a živou rodinu
Za + rodiče Kamenčákovy, Šimonů, Frýželkovy a
dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Talašovy, dceru, + rodiče Máčalovy,
duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za Annu Machů (výroční mše svatá) a dar zdraví pro
živou rodinu
Za farníky
Za + rodiče Hlavicovy, Soukupovy, jejich syna, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Stanislava Ambrůze, jeho rodiče, sourozence
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Annu a Bedřicha Rakovy a dar zdraví
pro živou rodinu
Za + Anastázii Olejníkovu, Jana a Annu Olejní-kovy,
jejich rodiče, sourozence a duše v očistci
Za Karla a Marii Váňovy
Za + Jindřicha Zvonka, jeho rodiče, + rodiče
Šomanovy, syna Jaroslava, švagra Jaroslava
a dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Šomanovy, + Jana Častulíka, živou
a + rodinu
Za Andělu a Františka Honkovy, rodiče Okaté, dceru
Marii, celou + rodinu Václavíkovu, duše v očistci a
dar zdraví pro živé rodiny
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní,
+ rodiče Čurečkovy, děti a živou rodinu

***

P. FRANTIŠEK MÜLLER:

MÍSTNÍ A POMÍSTNÍ JMÉNA V DĚJINÁCH A POVĚSTECH
(pokračování)
Další část nám nabízí přehled o tom, jak se Újezd postupně rozrůstal, jaká jména lidí a
místní názvy se před staletími objevovaly. Mnohé z nich se udržely a jsou nám známy i
dnes.
Statistika
Roku 1758 měl Újezd 84 domů. Podle Urbáře panství brumovského z roku 1676 bylo
zde 17 hospodářů.
Roku 1834 bylo zde 110 domů a 731 obyvatel, roku 1869 782 obyvatel, roku 1880 804
obyvatel, roku 1890 148 domů a 827 obyvatel, roku 1900 157 domů a 925 obyvatel
(mezi nimi 7 židů a 12 cizinců), roku 1910
1 037 obyvatel, roku 1921 1 007 obyvatel, roku 1930 1 008 obyvatel, roku 1940 1 189
obyvatel, roku 1950 1 058 obyvatel, roku 1961 1 266 obyvatel, roku 1970 1 194
obyvatel, roku 1980 330 domovních čísel.
Urbář panství brumovského z roku 1676 uvádí tyto usedlíky - hospodáře: celoláník
Mikula Valouchů, pololáník Martin Valouchů, Daněk Krňáček, Jan Jurků, Mikula Daňků,
Jura Václavů, Mikuláš Fatků, Michael Jurků, Kateřina Fryželková, Martin Adamů, čtvrtník
Jira Lysáček, Daněk Tobiášů, podsedníci: Jura Plšků, Jan Fatků, Jan Mlíčků, Jakub Hudců,
Pavel Drkoňů.
Katastr tereziánský z roku 1752 uvádí tato příjmení:
Drga, Belžík, Kozubík, Šimonů, Janků, Holásek, Matúšků, Fryželka, Mikula, Pavelka,
Černobila, Ševců, Uliček, Dědek, Drozd, Ambrůz, Urůbek, Dulík, Šimonů, Františků aj.
Celkem 42 hospodářů.

Názvy tratí
V tereziánském katastru z roku 1752 jsou uvedeny tyto názvy:
Za humny, Hrabúcí, Na Vítových, Na zahradách, Před lípy, Podhoří, Lysý, Před Lysý,
Močidla.
Začátkem 20. století uvádí Vlastivěda moravská:
Bánov, Háje, Bojatín, Krůžky, Mniší, Sedlišta, Vítovy, Tyky, Verhiny, Lazičné,
Doubrava, Vlachové, Vítovce, Kosova, Turčena, Hacník, Tudlovec, Bog, Na Nivě, údolí
Sviborka, Ambrůzů mlýn, Pavelků mlýn, Bravenčík, U sv. Františka, Knížky, Mostky,
Skalice, Strčíhlava, Svět, Újezda, Vúpusta, Záhusoví.
Dosud se udržela tato jména tratí:
Polní a pastviny
Hradišťko, Niva, Na nivě, Paseka, Láz, Bánova, Vlkanov, Dubičí, Vítova, Verhyny,
Podlesí, Končiny, Podhoří, Amerika, Bravenčík, Předlipí, Nivky, Zbytky, Bařiny, Mešní,
Záhumení, Újezda, Padělek, Klenůvka, Háje, Podzlodějské, Hrabůvky, Vrchy, Planý díl,
Zahrady, Zádilí, Bukovinky, Dolina, Hlboké, Mniší, Sedličná, Hranice, Rybničiska,
Svrčkova.
Lesní
Kosmatá, (snad od lípy kosmaté - košaté), Kolébka, Přední dolina, Zadní dolina,
Strčíhlav, U sv. Františka, na jih v sousedství Urubkova niva, Pekelco, Křižné (zde se
křižovaly cesty lesní a chodníky z Vysokého Pole do Vizovic a z Újezda do Bratřejova),
Knězova.
(Pokračování příště)
***

ZEPTALI JSME SE…
V minulém čísle farního měsíčníku jsme uvedli tři odpovědi členů farních rad na tři
otázky, které se týkaly stavu naší farnosti.
Nás a určitě i vás překvapil nízký počet odpovědí respondentů. Musíme se omluvit všem
těm, kteří odpověď poslali, ale z nějakých důvodů se nedostala do zpracování. Abychom
vše napravili, přinášíme vám další odpovědi, a také děkujeme za odpovědi vaše, kterých
je překvapivě velké množství. Tyto odpovědi najdete v článku Zeptali jsme se VÁS.
Na úvod tedy jeden obsáhlejší příspěvek Jiřího Drgy, který rozhodně stojí za to uveřejnit
v nezkrácené podobě.
1. Jak jsem spokojen se stavem naší farnosti?
Mám raději pozitivní konce,
proto začnu tím, s čím jsem nespokojen. Kristus nás učí podívat se nejprve na své trámy
v našich očích, proto začnu od sebe. Se sebou jsem teda nespokojen asi nejvíce. Vím, že
mám ještě spoustu rezerv a mám co dohánět jak v činnosti modlitební, tak
v transparentní i nezištné práci s lidmi. Možná je do určité míry dáno i negativním
působením zvnějšku, ale na to se příliš nemohu vymlouvat. Mám určité plány, ale dosud
slabou vůli je naplnit. Problémem je u mě také čas, rodina s malými dětmi si ho
vyžaduje.
Chtěl bych se více do budoucna zasadit o rozvoj nábožensko-kulturní formace farnosti,
pokud se projeví určitý zájem farníků. Bohužel momentálně bydlím přechodně v sousední
farnosti, dá-li Pán Bůh snad se v dohledné době se svou rodinou opět vrátím. Rád bych
alespoň v části farnosti trochu rozhýbal činnost nějakého společenství. V újezdské
farnosti oficiálně dnes není žádné společenství pro dospělé jakkoliv tematicky zaměřené,
které by mělo ve svých základech evangelium. Ve farnosti bych také rád zlepšil
pastorační činnost skrze pořádání kulturních akcí – koncertů, přednášek, literárních
večerů, turisticko-poznávacích akcí, nábožensko-procesních akcí, farních zájezdů apod.
Zde všude vidím své nedostatky a budu se je snažit do budoucna postupně odstraňovat.

V minulosti jsem se, na základě výzvy našeho duchovního správce P. Jana Můčky o
pozvednutí slabé úrovně našeho farního listu, pokoušel i o nějakou publikační činnost, ale
ta se kromě jednoho článku nesetkala s přílišným pochopením. Taktéž jako varhaník ve
Slopném se snažím podle svých nejlepších schopností udržovat určitou úroveň hry a
zpěvu pro tamní kostelní komunitu. Již v minulosti se mně tam podařilo nacvičit asi
desítku nových písní z kancionálu. Rád bych v této činnosti pokračoval, protože kancionál
přes veškerá negativa, která lze v něm nalézt, skýtá ještě plno historických i nových
písní, které podle mého názoru stojí za to uvést v život. Nesetkávám se ale bohužel
s větším zájmem lidí o to poznat něco nového a i ze strany pana faráře nemám podporu
jeho autority v této věci.
Zejména v dlouhém období liturgického mezidobí by bohoslužbám prospělo určité
hudební zpestření, i když jsem si vědom toho, že Kristova oběť nabízí nekonečnou
pestrost inspirace jak během bohoslužby, tak v její realizaci v mezilidských vztazích po
opuštění kostelního prostoru. Proč jí ale nenapomoci takovými mocnými výrazy ducha,
jakými bezesporu hudba je. Pokoušel jsem se i založit farní pěvecký sbor, neúspěšně,
chtěl jsem nastartovat tradici mládežnických či kytarových mší ve Slopném ještě za
působení velmi vstřícného kněze k mládeži Jana Koblížka, neúspěšně, Snažil jsem se
přivést nového kandidáta na varhaníka ve Slopném, taktéž neúspěšně. Nedělám z toho
zásadní závěry, asi moje iniciativa také nebyla bezchybná, ale svědčí to také do určité
míry o malém zájmu našich farníků o svůj duchovní rozvoj i farnosti jako celku.Tak to
jsou všechno dluhy, které cítím ze své strany a mám v čem na sobě pracovat.
Něco málo se mně také možná podařilo. Jsem rád, že se vždy najde alespoň jeden
člověk z farnosti k bohoslužebným zpěvům na nejvýznamnější slavnosti během
církevního roku. I za pomoci hostů z hornolhotské farnosti se v rámci našich možností
daří provozovat repertoár, který na vesnických kůrech dnes běžně nezaznívá. Jsem rád,
že se už pomalu stává tradicí vánoční vystoupení pěveckého sboru Janáček z Luhačovic.
Mám radost, že svým založením světský sbor získává stále pozitivnější přístup
k duchovnímu repertoáru a vystupování v sakrálních prostorech. Za to patří zejména dík
všem věřícím členům sboru, kteří působí jako dobrý kvas na mysl celého sboru. Taktéž
jsem vděčný za spolupráci s výbornou mezzosopranistkou újezdskou rodačkou Táňou
Janošovou, se kterou jsme provedli její jakýsi recitál při novoroční mši v Újezdě i při
vystoupeních se sborem Janáček, kterému velmi pomohla a tímto jí vyslovuji jakýsi
veřejný dík, který pochopitelně patří i zpěváku a dirigentovi Miroslavu Hromádkovi. Jsem
také rád, že dřívější mládež, dnes už povětšinou mladé rodiny s dětmi mají stále zájem o
“Tradiční slopenskou vánoční párty”, která se teď po dva roky konala v Horní Lhotě, kde
má každý, kdo chce nějakým svým umem potěšit druhé, možnost vystoupit.
Mimo mé prohřešky obecně mě mrzí, že se např. nepodařilo prosadit realizaci petice
na podporu křesťanské televize Noe a že farní rada většinově odmítla připojení se
k Tříkrálové sbírce pro charitu.
Do farní rady jsem byl jmenován jako zástupce varhaníků. Působím ve slopenském
kostele, bylo by možná dobré kdyby v ní byl zejména pan František Čech jakožto hlavní
varhaník farního kostela, který bohužel hraje pouze o nedělích. Já sám jsem s varhanní
činností ve Slopném v zásadě spokojen, mimo mě hraje ve Slopném ještě Jan Váňa,
který hraje velmi dobře. Bohužel některé páteční mše jsou zde neobsazeny. Schola
bohužel hraje a zpívá jen ten základ, který je nutný, i za to ale Pán Bůh zaplať. Na
drnovský kostel slyším v zásadě samou chválu v čele s konzervatoristkou studující klavír.
Jako zástupce varhaníků nejsem spokojen s úrovní újezdského kostela ve všedních
dnech. Konzultoval jsem tuto situaci s již výše zmíněnou Táňou Janošovou (sama je
varhanicí), která zde byla na vánoční dovolené a označila tuto situaci jako velmi
nevyhovující.
Existuje zde jakási řevnivost mezi třemi scholami, které nechtějí spolupracovat.
Nejsou zde dostatečně vyškolení varhaníci, většina z nich hraje pouze dvojhlasně (tedy
jakoby jednou rukou). Možnost hry při mši by měla být rozdělována spravedlivě
s přihlédnutím ke schopnostem hráče a nejschopnějšímu z nich dát většinový prostor.
Taktéž rodiče dětských varhaníků by měli apelovat na jejich snahu dosáhnout co
nejlepších výsledků. Bohužel neznám situaci v újezdském kostele dostatečně z vlastní
zkušenosti, moje zaměstnání učitele ZUŠ mně neumožňuje, abych se v odpoledních

hodinách na tyto mše dostal, proto se ani k této záležitosti nemohu příliš kompetentně
vyjádřit. Nechci se plést Úježďanům do jejich záležitostí, ale vyjadřuji se k problému jako
za stav odpovídající člen farní rady, ale taktéž jako člen farnosti újezdské.
Dost již bylo kritického tónu a nyní bych naopak rád vyzvedl to, s čím mohu být ve
farnosti spokojen. Nesporným úspěchem zejména újezdsko-vysokopolské komunity je
společenství pro nejmenší Klubíčko a taktéž skautský oddíl pro školou povinné Svišti. Děti
zde chodí rády a mnohému se naučí. Myslím si, že taktéž rubriky farního měsíčníku
doznaly pozitivních změn a jeho současná redakce znatelně pozvedla jeho úroveň. Škoda
malé spolupráce farníků podle mého názoru s velmi zdařilou anketou. Podařilo se
uspořádat jeden “megakoncert” – Hradišťan. Úspěšný byl i zájezd do Králík. Zaplať Pán
Bůh za tradiční vysokopolské akce Vánoční putování a Křížovou cestu lesem. Zavedla se
služba lektorů, což je inspirativní zapojení laiků do bohoslužby.
V celkovém pohledu jsem, ale se životem ve farnosti nespokojen. Znovu podotýkám,
že svou nespokojeností mířím především sám k sobě. Ale vidím celkovou jakousi laxnost
farníků k duchovním věcem. Společnost mi připadá dost atomizovaná a přitom jako
křesťané bychom se měli snažit především o společenství a službu a tak naplňovat obraz
Boží, ke kterému jsme byli stvořeni. Myslím si, že by i náš kněz P. Jan Můčka nás laiky
mohl podpořit větší důvěrou v nás, a tak podpořit hlubší rozvoj farnosti, např. když se
nemůže zúčastnit májové bohoslužby, tak ji nezrušit nebo umožnit laikům vést křížovou
cestu v kostele apod.
2. Zhodnocení roku farnosti
Zde budu velmi stručný. Rok farnosti hodnotím jako v zásadě každý jiný rok ve
farnosti. Myslím si, že se nepodařilo nic mimořádného udělat nikomu z nás. Snad jako
nejzdařilejší hodnotím opravu kaple ve Vys. Poli, ale ta vlastně do farnosti nepatří, ale
slouží jí. Bohužel, sypu si popel na hlavu především sám sobě, se projevuje současná
apatie farníků něco pro společenství nadstandartnějšího vytvářet, dosti vázne organizace.
3. Jaké činnosti a aktivity bych navrhl pro příští roky?
Osobně jsem už něco naznačil výše, ale nyní se nechci pouštět do nějakých spekulací
co by se mohlo nebo mělo dělat nebo kdo by to měl dělat. Svou odpověď odkazuji na
čerstvě vyšlou publikaci Mons. Jana Graubnera s výmluvným názvem Jak si představuji
farnost dnes. Tato vynikající publikace, která vyšla v nakladatelství Matice
cyrilometodějské, předkládá náš arcibiskup jakousi knižní podobu své přednášky členům
farních rad, kterou uskutečnil na podzim 2004 po celé diecézi. V této přednášce nastínil,
jak má vypadat ideální farnost současnosti, velmi přehledně je vše graficky znázorněno.
V útlé knížečce jsou uvedeny také nejzajímavější postřehy o tom, co se děje v jiných
farnostech. Myslím si, že tato publikace (stojí jen 59,- Kč) je inspirací každému křesťanu,
který nechce zůstat jen pasivním či svátečním účastníkem některých bohoslužeb. Proto
se domnívám, že by její distribuce měla být zajištěna i k nám do farnosti, aby si ji každý
zájemce měl možnost koupit.
Jiří Drga
Poznámka redakce: Autor dodal v minulosti dva příspěvky, z nichž jeden byl uveřejněn,
druhý byl recenzí na koncert, který by zaujal spíše odborníky z řad hudebních kritiků, což
není posláním našeho měsíčníku.
Z dalších odpovědí:
1. Jste spokojeni se stavem naší farnosti a se zapojením farníků a farní rady do života
farnosti?
Myslím, že farníci se až na výjimky moc aktivně nezapojují.
Myslím si, že stav naší farnosti není špatný. Zapojení farníků by mohlo být ve větší
míře, o většinu akcí se starají jedni a ti samí farníci. Farní rada v rámci svých možností
dělá velmi prospěšnou práci.
2. Jak hodnotíte průběh roku farnosti ve farnosti naší?
Je dobře, že některé aktivity zapustily své kořeny a pokračovaly i v tomto roce (Svišti,
Klubíčko, putování ke kapli a oprava Vysocké kaple)

Nejzdařilejší akce je rekonstrukce kaple P.Marie vysockými farníky. Dále oceňuji práci
klubíčka a schóly ve všech kostelích a zájezdy pořádané na různá poutní místa.
3. Jaké činnosti a aktivity byste navrhli pro příští rok (roky)?
Myslím si, že bude úspěch, když vytrváme v těchto výše jmenovaných akcích,
případně se nám podaří víc “rozhoupat spící většinu”.
Pokud se týká duchovní stránky, přínosem pro farníky byly biblické hodiny. Nebyla by
špatná oprava schodiště před farním kostelem v Újezdě. A taktéž by nebylo špatné
zaměřit se na děti ZŠ a pokusit se je sdružit do společenství (většího Klubíčka).
zpracoval T.J.

ZEPTALI JSME SE VÁS
V minulém čísle jste byli vyzváni vy, čtenáři a farníci, k odpovědím na tři otázky.
Odpovědí přišlo osm a vzhledem k jejich obsáhlosti se s nimi na našich stránkách
seznámíme postupně. Omlouváme se všem, jejichž příspěvek se nevešel do tohoto čísla,
v dubnu jej jistě uveřejníme. Případné menší krácení nám laskavě odpusťte.
Upozorňujeme, že následující příspěvky jsou osobní názory konkrétních lidí. (Žádný
příspěvek nebyl podepsán, což nebylo v naší anketě podmínkou.)
Jestliže se k něčemu zde uvedenému budete chtít vyjádřit, máte možnost svůj názor
sepsat a doručit obvyklou cestou.
1. Jste spokojeni se stavem naší farnosti a se zapojením farníků a farní rady do
života farnosti?
Myslím si, že se o naší farnosti dá říct, že je to farnost živá. Spoustu let vychází
pravidelně farní měsíčník, který má snahu stále se zdokonalovat a oslovit všechny
z farnosti, fungují zde ministranti, 3 schóly, zavedla se a dobře funguje služba lektorů.
Předškolní děti se mohou setkávat v Klubíčku, ty starší v oddílu Svišti. Bohužel různé
aktivity vymýšlejí a účastní se jich pořád stejní lidé, ostatní jen přihlížejí, splní si své
“povinnosti” a dost. Nedokážeme je oslovit.
Jediný Bůh vidí nakolik máme ruce čisté, plné nebo prázdné. Místo odpovědi se mi
vybavily tyto myšlenky z Písma: Nesuďte a nebudete souzeni, kdo je bez hříchu hoď
kamenem … Jsme lodí na rozbouřeném moři, do které se opře vichr a ona není schopna
připlout na břeh Boží lásky, tolerance, mírnosti, odpuštění …
Z mého pohledu je těžké něco hodnotit, protože do toho úplně nevidím. Nevím, kolik
je členů ve farní radě, ale myslím si, že ani třetina lidí nebyla schopna reagovat na tuto
anketu, což mě nabádá si udělat ne zrovna dobrý obrázek o tomto společenství lidí –
jakoby neměli zájem. Toto je můj celkový dojem, ale doufám, že aspoň někteří členové
chtějí něco dělat. K zapojení farníků bych řekla jen to, že naštěstí máme pár snaživců,
kteří dokáží zvládat více věcí najednou, ale bohužel tím ubírají prostory jiným, kteří by
měli zájem přidat ruku k dílu. Pak tato práce nemůže být kvalitní, protože i farník je jen
člověk a nezvládne vše. Tímto mám na mysli některé věci, které se dějí jen pod
pokličkou a vybírá se určitá skupina lidí a ostatní mají smůlu.
2. Jak hodnotíte průběh Roku farnosti ve farnosti naší?
Rok farnosti u nás bohužel nijak nevybočoval z řady ostatních roků.
Vzácné byly kursy pastorační a lektorský, dále je slyšet o práci Klubíčka, schóla,
adorace, která se uskutečňovala necelý rok což byla velká škoda. O ostatních věcech se nemluví nebo ani nejsou.
Asi jsem špatný pozorovatel, ale nepřijde mi, že by byl minulý rok něčím výjimečným.
Je pravda, že byly umožněny nějaké vzdělávací aktivity jako jsou kurzy lektorů a past.
as. ale jaký to mělo přínos pro naši farnost? Díky lektorskému kurzu se víc lidí zapojuje
do liturgie, ale u druhého kurzu mám pocit, že po získání papíru vše skončilo. Jako
přínosnou aktivitu považuji práci Klubíčka, ale kde jsou aktivity a práce i s jinou věkovou
skupinou, než jsou naši nejmenší?

3. Jaké činnosti a aktivity byste navrhli pro příští rok, který je zároveň Rokem
diecéze?
V souvislosti s rokem diecéze by bylo skvělé navázat kontakt – družbu – s nějakou
jinou farností (z úplně jiného konce diecéze) nebo uspořádat poutě na různá poutní místa
v diecézi.
Práce s Písmem, modlitební společenství, adorace, přednášky (např. Jak žít víru v této
uspěchané době), jednodenní rekolekce. Určitě se najde spousta jiných věcí, ale záleží na
nás, zda budeme chtít jít cestou úzkou nebo širokou a nenecháme se odradit i malou
účastí.
Přínosem pro další roky bych viděla další vzdělávání, které by mohlo být formou
přednášek se zaměřením na oblasti: víra, Písmo, svátosti, rodinný život … Bylo by dobré
rozšířit nabídky i v oblasti kulturní – ples, koncerty, diskotéka pro mladé, divadlo, poutě.
Závěrem ještě jedno zamyšlení, které se také objevilo mezi odpověďmi:
Špatně jdou mikrofony v kostele? Je špatně slyšet? Není to tím, že rodiče vodí do kostela
děti, které vyrušují? Rodiče si s nimi neví rady. A tak děti ruší nejen rodiče, ale i ostatní
lidi a někdy i kněze. Pokud si své dítě neumí usměrnit, myslím si, že by s nimi měli jít do
sakristie nebo se vystřídat. Vždyť jsou mše dvě.
zpracoval T.J.
(Pokračování příště)
***

MISTROVSTVÍ FARNOSTI – DRUHÉ KOLO.
Na únorové otázky se vám dařilo odpovědět téměř bez chyby – to jste nás
příjemně překvapili! Otázky další budou o něco těžší, ale nedejte se odradit.
Pořád listujeme v evangeliích od Matouše a Lukáše. Takže, tady jsou otázky na měsíc
BŘEZEN:
1. Na břehu jedné řeky žil Ježíšův příbuzný – prorok. Jak se jmenoval, jaké bylo jeho
oblečení a co jedl?
2. Lidé se toho proroka ptali: “Co máme dělat?” a on jim dal tři rady. Napiš jaké.
3. Za prorokem k řece přišel i Ježíš. Proč?
4. Popiš, co se u řeky Jordán při jejich setkání odehrálo.
5. Kam potom odešel Ježíš a jak dlouho tam zůstal?
6. Napiš jak byl Ježíš pokoušen ďáblem (ve 4. kapitole Lukášova evangelia).
7. Kde se Ježíš poprvé setkal s Petrem a Ondřejem? (podle evang. Matouše)
8. Jaká byla Ježíšova činnost v Galilei? (Napiš alespoň dvě aktivity.)
9. Když byl Ježíš v Nazaretě, šel do synagogy a mluvil tam. Který den to bylo?
10.
Jak byl přijat Ježíš (a jeho kázání) v Nazaretě?
Odpovědi na tyto otázky odevzdávejte katechetkám do neděle 19.3.
Hodně zdaru!
A ještě jsou zde odpovědi na únorové otázky:
1. Poprvé byl anděl poslán za Zachariášem. Sdělil mu, že jeho manželka Alžběta porodí
syna a dají mu jméno Jan.
2. Anděl byl poslán do galilejského města Nazaret k dívce Marii s poselstvím, že počne a
porodí syna a dá mu jméno Ježíš.
3. Hned po narození Ježíše se anděl zjevil pastýřům a zvěstoval jim, že se narodil
Spasitel, Kristus Pán v městě Davidově.
4. Poprvé to byl Josef – dostal pokyn ve snu, aby se nebál přijmout Marii, svou
manželku. Ona porodí syna a Josef mu dá jméno Ježíš.

5. + 6. Byla možnost více odpovědí – Pokyn ve snu dostali mudrcové, aby se nevraceli
k Herodovi, ale jinudy odcestovali do své země. Dva pokyny dostal opět Josef –
poprvé aby vzal Marii a Ježíše a uprchl s nimi do Egypta a podruhé, aby se všichni
vrátili do izraelské země.
7. Ježíš dostal své jméno 8 dní po narození při příležitosti obřízky.
8. Měli přinést dvě hrdličky nebo dvě holoubata.
9. Byl to Simeon, muž zbožný a spravedlivý a Anna, prorokyně a vdova žijící v chrámu.
10.
Bydleli v Nazaretě.
< L.J.>
***

OSMISMĚRKA NA BŘEZEN
“Pravý přítel je ten, který přijde, když všichni ostatní…”
(viz osmisměrka)
Walter Winchell
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Podepsané a čitelně napsané vyluštění odevzdávejte nejpozději do 25.3.2006
v sakristii nebo vhozením do kasičky v kostele
Tajenka osmisměrky z ledna 2006 zní:
...svítí slunce.“
Správní luštitelé: Veronika Machů, Michaela Martinková, Ludmila Mikulková, Hanka
Vránová, Barbora Vaňková a Eliška Zvonková
Tajenka osmisměrky z února 2006:
... trním a křovím.“
Úspěšně ji vyluštila: Hanka Machů, Veronika Machů, Ludmila Mikulková, Barbora
Václavíková, Barbora Vaňková a Eliška Zvonková
***

TYS

NAŠE

SPÁSA

Neseš nás od dětských let
až po stařecký věk.
Vždyť naše síla silou je,
jenom když z tebe vychází;
vychází-li z nás, je pouhou slabostí.
Bohatý je náš život a krásný též,
jsme-li nablízku;

však odvrátili jsme se od tebe
a sešli na scestí.
Dej, ať se k tobě vrátíme,
a nezhyneme.
U tebe máme spásu v plnosti,
spása jsi ty sám.
Nebudeme se bát změn
při svém návratu,
že snad už domov nenajdeme,
otcovský dům.
Třebaže jsme byli daleko,
náš dům - tvá věčnost, Bože,
je pro nás otevřen.
sv. Augustin - Confessiones IV,16

***

ZPRÁVY A INFORMACE
Setkání pastorační rady farnosti se uskuteční v pátek 10. března 2006 v 18.00 hodin
na faře v dolním sále.
Setkání lektorů - těch, kteří čtou při bohoslužbách Písmo svaté - bude v pátek 24.
března 2006 v 16.30 na faře v Újezdě v dolním slále. Program bude zaměřený na
přípravu důstojného prožití liturgických obřadů Svatého týdne a velikonočního oktávu. Na
schůzku jsou zváni i ti, kteří konají, nebo mají zájem konat službu lektora v Drnovicích a
ve Slopném.
***
Oslava svátku svatého Josefa je letos přeložena na pondělí 20. března. Mše svatá
bude v Újezdě v 15.20.
***
Letní čas začíná letos platit od neděle 26. března. Od následujícího pondělí začíná také
platit letní pořad bohoslužeb:
Újezd :
Drnovice :
Slopné :

Po - Čt 17.35; Pá 15.20
Út a Čt. 19.00
St. a Pá 19.15

Ostatní bohoslužby zůstávají nezměněny.
***
Pobožnosti křížové cesty budou jako v minulých letech:
Újezd: Pá 15.00 a Ne 13.30
Drnovice: Čt. 17.00 (pak 18.30) a Ne 14.00
Slopné: Pá 17.00 (pak 18.30) a Ne 15.30
***
Ankety v našem farním měsíčníku. Jejich iniciátory jsou členové pastorační rady, kteří
je také připravují do tisku s vědomím duchovního správce. Jelikož na některé podněty a
připomínky je třeba reagovat z mé strany, v tomto případě respektuji anonymitu
pisatelů, i když anonymní dopisy zásadně nečtu, zveřejním svůj příspěvek v dubnovém
měsíčníku. P. Jan Můčka.
***
Odpověď. V pokladničce jsem našel lístek, ve kterém se neznámý autor dožaduje,
abychom zveřejnili zprávu o stavu farnosti za minulý rok. Odpovídám, že tato byla

zveřejněna u nás stejně jako ve všech okolních farnostech při děkovných pobožnostech
v sobotu 31.12.2005. Zatímco ve většině farností jsou na této pobožnosti kostely plné, u
nás bylo asi třicet věřících. Kdo se chtěl seznámit s těmito zprávami, přišel na děkovnou
pobožnost.
***
SKUPINY ÚKLIDU
v měsíci březnu 2006:

4.3.:
11.3:
18.3.:
25.3.:

Újezd:
3.
4.
5.
6.

Drnovice:
1.
2.
3.
4.

List farnosti újezdské (http://www.rkf-ujezd.info).

Slopné:
12.
13.
14.
15.

Měsíčník farnosti. Vydává: Řím.
katol. farnost v Újezdě pro potřebu svých farníků v nákladu 750 kusů. Adresa redakce:
Římskokatolická farnost 763 25 Újezd u Val Klobouk č. 5, tel.: 577350293; 603154041; fax
577310599; e-mail: rkf.ujezd@volny.cz.
Členové redakční rady: Marcela Machů, Mgr. Gabriela Pavelková, Mgr. Vladimír Měřínský, Ing.
Vladimír Kořenek, Mgr. Tomáš Just a Pavel Heinz.
Uzávěrka vždy 20. dne předcházejícího měsíce. Příspěvky dávejte do pokladničky v
kterémkoliv z našich kostelů nebo do farní schránky. Pro farníky zdarma

