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KÉŽ VDĚČNĚ VYZNÁVÁM 
Můj Bože, 
Kéž si vděčně připomínám skutky milosrdenství, 
jež jsi mi prokázal, a též je vyznávám! 
Mé kosti ať jsou proniknuty láskou k tobě a ať říkají: 
 “Hospodine, kdo se ti vyrovná?” 
Rozvázal jsi moje pouta, přinesu ti  oběť díků. 
Budu vypravovat, jak jsi je rozvázal, 
a všichni, kdo se ti klaní a uslyší to, zvolají: 
“Buď veleben Hospodin na nebi i na zemi, 
podivuhodné je jeho jméno!” 

(Sv. Augustin – Vyznání) 
 
 
 
 

“Kdo věří, ten se netřese. 
Kdo věří, ten neztrácí nervy. 
Kdo věří, ten není pesimista. 

Víra, to je radost, která pochází od Boha.” 
Aby ta radost byla opravdová, je nutné mít čisté srdce. 

 
Hojnost duchovního obohacení při prožívání letošních velikonoc,  

radost z Kristova zmrtvýchvstání,  
posílení víry a naděje ve věčnou spásu Vám přejí 

 
P. Jan Můčka 

P. Vitaliy Molokov 
 
* * * 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V DUBNU: 
 

ÚJEZD: po – čt.: 17.35 
 pátek: 15.20 
 sobota: 6.30 
 neděle : 7.00, 9.45 
   



DRNOVICE: út. a čt.:  19.00 
 neděle: 8.20 
   

SLOPNÉ: st. a pá.: 19.15 
 neděle: 8.20 
   

LOUČKA : sobota 16.00 
Mše sv. s nedělní platností 

  
* * * 

APOŠTOLÁT MODLITBY 
 
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 vlády všech národů respektovaly osobní, sociální a politická 
práva žen.    
 
Úmysl misijní: Aby církev v Číně mohla uskutečňovat své misijní a evangelizační poslání 
bez překážek a v plné svobodě.  
 
Úmysl národní: Aby děti byly v duchu evangelia vychovávány k pokoji a toleranci a ne k 
násilí a sobectví.  
 
Úmysl farní:  Aby co nejvíce farníků získalo pro svůj duchovní život obohacení z prožití 
Svatého třídení a aby rodiče vedli k prožívání liturgie své děti. 

* * * 

Z FARNÍ MATRIKY: 
 

Do společenství víry jsme 
skrze svátost křtu v měsíci březnu přijali: 

 
Davida Zvonka – Újezd 

 
*** 
 

V měsíci březnu 2006 z naší farnosti 
odešli na věčnost a byli pohřbeni: 

 
28. února: 

Irena Kozubíková – 38 let 
Slopné 79 
 

12. března: 
Marie Drgová – 75 let 

Újezd 184 
 

15. března: 
Antonín Jordán – 68 let 

Újezd 142 
 

Odpočinutí věčné dej jim, Pane 



a světlo věčné ať jim svítí. 
AŤ ODPOČÍVAJÍ V POKOJI. 

 
* * * 

 

SVATÉ VELIKONOČNÍ TŘÍDENÍ : 
 

Zelený čtvrtek : 17.00 
Velký pátek :  15.00 
Bílá sobota  :  19.00 

 
* * * 

Mše sv. na Ploštině : 

NE 23.04.:  11.00 
 

* * * 

JAK TO VIDÍM JÁ 
 
 Pastorační rada naší farnosti uspořádala anketu, která měla reagovat na Rok 
farnosti vyhlášený otcem arcibiskupem a který prakticky navazuje na letošní Rok diecéze. 
Do rukou iniciátorů této ankety se shromáždilo množství příspěvků. Oni pak rozhodli, 
které zveřejnit a které ne. Svá rozhodnutí i jejich zdůvodnění mi pak předložili 
k vyjádření, takže jako odpovědný za náš časopis a celou farnost měl jsem možnost 
zamyslet se nad názory svých farníků. Dovolte mi, abych se s Vámi čtenáři našeho 
měsíčníku podělil se svými poznatky. 
 Předně je třeba připomenout, že Rok farnosti nebyl vyhlášen proto, aby se ve 
farnostech dělaly nějaké velké změny, což by budilo pozornost. Rok farnosti je 
příležitostí, abychom si všimli, jak prožíváme s církví ve své farnosti církevní rok, jak nás 
obohacuje, co konáme tak dobře, že můžeme nabídnout jiným farnostem, případně co 
dosud u nás nekonáme a bylo by to vhodné, čím jsme se inspirovali od farností jiných. 
Neznamená to, že všechno, co dávají v nabídce jiné farnosti je třeba hned doma zavádět. 
V tomto duchu je i můj příspěvek. 
 Příspěvky, které byly doručeny jak přes pokladničky kostelů, tak v elektronické 
podobě jsou vesměs kritické. Pozitivního je velmi málo. Copak jsou v naší farnosti jen 
farníci, kteří zaznamenávají to špatné? Nebo není opravdu nic dobrého, co by bylo třeba 
také ocenit? Zcela jednoznačně si to nemyslím. Domnívám se, že mnohé vedla 
k vyjádření jejich názoru snaha o zlepšení, nad čímž se také zamýšlíme. Jistě je v naší 
farnosti dost nedostatků a je co vylepšovat. Všimněme si však toho, co je dobré, co 
zaslouží naší pozornosti a čeho jsme si mnohdy nevšimli, protože to považujeme za 
samozřejmé. Už více jak deset let se o čistotu našich kostelů starají skupiny žen, které 
zdarma a bez vnějších ocenění zastávají tuto službu. Některé pro stáří a nemoc již tuto 
pomoc ukončily a přihlásily se na jejich místo jiné, mladší. O výzdobu kostelů se starají 
rovněž obětavé ženy, které se však prakticky nestřídají a tíhu této starosti nesou na 
svých bedrech po celý rok. Květiny si zajišťují kromě velikonoc samy. V Újezdě ženy, 
které zpívají při pohřbech, finanční dar, který jim příbuzní zemřelého věnují, dávají celý 
na květiny do kostela. Varhaník pan Čech kromě bohoslužeb ve farním kostele obětavě 
jezdí každou sobotu hrát do domova důchodců, že děvčata, která hrají na varhany a 
která byla předmětem kritiky jej ochotně a nezištně zastoupí, když je na dovolené nebo 
na služební cestě, Muži, kteří pomáhají jako výběrčí při nedělních sbírkách, kteří opravili 
věžní hodiny a udržují je v chodu, zajišťují výměnu žárovek v lustrech v kostele, kteří 
dokázali přijít před bohoslužbami v letošní zimu velmi bohatou na sníh, aby jej odházeli 
z cesty do kostela. Ženy, které si najdou čas a dovedou navštívit naše nemocné, donesou 
jim farní měsíčník, pomodlí se s nimi. A tak bych mohl pokračovat v dalších sice drobných 
službách pro farnost, které sice nejsou vidět, ale jsou prospěšné a důležité. “Kdo se dívá 
srdcem, vidí i to, co je běžně lidským očím skryté” (Exupery). 



 K nedostatkům v naší farnosti. I naše farnost je tvořena pouze lidmi a to 
nedokonalými. Všichni jsme chybující a všichni také přistupujeme ke svátosti smíření a 
přiznáváme svou vinu. Naštěstí ne lidem, ale milosrdnému Bohu. Proto i negativní věci je 
třeba vidět z pohledu Božího milosrdenství, případně jako zkoušku, kterou máme přijat a 
osvědčit se v dobrém, v trpělivosti. Někteří lidé jsou takoví, jací jsou, nezmění se, 
protože se změnit nechtějí a nezbývá než tuto skutečnost trpělivě přijmout, i když to 
může někdy být nad lidské síly. Ve škole jsou problémy ne proto, že se vyučování stalo 
galejemi, ale proto, že většina žáků pochází z nevěřících, nebo víru nepraktikujících rodin 
a to odpovídá kvalitě jejich zájmu o vyučování náboženství. Když jsem vloni v září a 
v říjnu učil náboženství v šesté a devátých třídách místo pana kaplana a dal jsem žákům, 
aby mi napsali modlitbu Věřím v Boha a Pod ochranu tvou, tak ji ze dvou tříd napsali 
správně dva žáci. To už o něčem svědčí. Když se pan kaplan pokusil žáky oznámkovat 
tak, jak to odpovídá skutečnosti, setkal se s odmítavým postojem a náboženství bylo 
nazváno galejemi. Náboženství v některých třídách je galejemi, ale pro katechety. I když 
mnoho možností na zlepšení z naší strany nemáme, budeme situaci pro příští rok řešit, 
jak jsem se vyjádřil katechetům, je třeba, aby v naší farnosti proběhla “školská reforma 
ve vyučování náboženství”. 
 A nyní k liturgické hudbě a zpěvu v našich kostelích. Obsáhlý článek Jiřího Drgy 
ukazuje na nedostatky, se kterými se naše farnost v oblasti liturgické hudby a zpěvu 
skutečně potýká, nevěnuje však pozornost kořenům – proč to tak je. Jedna dívenka 
z farnosti po přečtení příspěvku Jiřího Drgy mi řekla: “Tak jste to dostal”. Jistě jsem to 
“dostal” i od ostatních, kteří se nepodepsali a jsou ve farnosti i takoví, kteří jen 
pomlouvají a nic nenapíší. To ale není jen záležitost naší farnosti. Kde je farnost živá, 
tam se pracuje, ale také kritizuje. Když jsem působil v pohraničí, tak se k mé činnosti 
nikdo nevyjadřoval, protože farnost byla mrtvá a činnost kněze nevěřící nezajímala. A to 
působí na psychiku kněze daleko hůř, když žije mezi lidmi, kteří o jeho službu nemají 
zájem a dávají to najevo lhostejností, než když kritizují. Jak jste mohli, milí farníci za 
patnáct let poznat, co se týká bohoslužby, záleží mi, aby vše bylo perfektní. Bohužel ne 
vždy se mi to daří podle mých představ. Co mi dalo práce jen aby například ministranti 
přicházeli a odcházeli při bohoslužbách důstojně, aby se důstojně přistupovalo ke 
svatému přijímání… Stejně důstojně by měl vypadat i liturgický zpěv a hudba. Protože 
jsem léta působil v místech, kde byli profesionální varhaníci, jsou i moje požadavky dost 
vysoké a někdy se těžko domlouvám zvláště když se jedná o nácvik nových písní, či 
preludií při bohoslužbách. Varhany chápu pouze jako nástroj, který má doprovázet 
liturgický zpěv. Nejsem proti nácviku nových písní, ale je třeba brát v úvahu dvě věci: 1. 
Dříve, než se píseň zpívá při mši svaté, musí být důkladně nacvičena s lidmi. 2. Věřící 
musejí mít zájem se novou věc naučit. Jestliže při bohoslužbě v neděli je na mši svaté 
čtyři sta lidí a zpívá dvacet, ostatní si kancionál ani nepřinesou nebo neotevřou, nesvědčí 
to o velkém zájmu naučit se novou píseň. Většina z nich spoléhá, že to varhaník odzpívá 
sám. A to je velmi špatné. Jestliže varhaník zpívá, pak musí být opravdu profesionál, aby 
zvládl bezchybně zpěv i hru na varhany. Působil jsem ve farnostech, kde byl zpěv lidu, 
schola i farní sbor na špičkové úrovni, paní varhanice nezpívala. Když jsme učili novou 
píseň a naučili jsme postupně celý nový kancionál, naučila se novou píseň nejprve schola 
nebo sbor a tito ji pak naučili ostatní věřící. Každá schola však měla řádnou vedoucí, 
kterou ostatní děvčata respektovala a k dispozici varhaníka. Nutno podotknout, že 
rodičům těchto děvčat záleželo na tom, aby jejich dcery zpívaly ve schole, jejich účast 
podporovali, účast ve schole měla přednost před ostatními zájmovými kroužky, což ve 
většině případů v naší farnosti není. Proto nemám pochopení pro to, aby se píseň 
nacvičovala během mše svaté tím, že ji zpívá varhaník. Tragedií je, když kněz přichází 
k oltáři a teprve zjišťuje, co se dnes zpívá… Ke kritice děvčat, která hrají v Újezdě a 
v Drnovicích ve všední den: Je třeba ocenit jejich obětavost. O vánocích jsem měl na toto 
téma rozhovor s Mgr. Táňou Janošovou, která jako profesionální zpěvačka je v těchto 
věcech přece jen odbornice, navíc je výborná klavíristka a varhanice. Ta se vyjádřila 
pozitivně o schopnostech těchto děvčat a ocenila také to, čemu se naučili v LŠU v Újezdě. 
Tím patří ocenění i jejich učitelce, která se jim po léta v hudební škole věnovala. Hra na 
varhany je daleko náročnější než na klavír a proto jim patří dík za jejich službu. Vždyť 
každou mši svatou si musejí doma důkladně připravit, což dělají. Aby také v naší farnosti 



byl sbor a schola na kvalitní úrovni, k tomu je třeba především nadšených lidí – zpěváků, 
u děvčat také nadšení pro věc u jejich rodičů, kteří budou mít pro Pána Boha čas, pak 
také obětavé vedoucí, kteří budou disponovat přiměřenými hudebními schopnostmi a 
také upřímnou snahou něco krásného k oslavě Boží vytvořit. 

P. Jan Můčka, farář 

 
 

* * * 
 

SEDEROVÁ VEČEŘE 
 
 Každý rok o Velikonocích slaví naši starší bratři ve víře – Židé – svátek 
PESACH, památku osvobození Izraelitů z egyptského otroctví. Je to slavnost 
největší radosti, která odhaluje, jak Bůh vedl svůj lid z otroctví do svobody, 
ze smutku do radosti, z truchlení do jásotu, ze zajetí k záchraně a z temnoty 
do velkého světla. 
 Pro nás křesťany má tento svátek velký význam, který si příliš 

neuvědomujeme. Do tohoto slavnostního dne totiž vstupuje Ježíš Kristus. Bůh se sám 
stává obětovaným beránkem. Oběť tisíců beránků, každoročně zabíjených v chrámě, se 
nahrazuje dokonalou obětí Božího syna Ježíše Krista. Sv. Justýn poukazuje na analogii 
mezi rožněm – dvěma překříženými kusy dřeva, na kterých byl pečený velikonoční 
beránek, s Kristovou obětí na kříži. A Jan prorocky potvrdil tuto skutečnost: “Hle, 
Beránek Boží, který snímá hříchy světa.”  
 V prvotní církvi se tradovalo, že sederová večeře je tou poslední večeří, při které Ježíš 
Kristus ustanovil Eucharistii. Ovšem nemůžeme s úplnou jistotou říct, jestli šlo vysloveně 
o velikonoční hostinu, nebo jen o židovskou slavnostní hostinu. My všichni máme možnost 
každý den mít účast na Ježíšově velikonoční večeři. Pro její pochopení je třeba mít 
v mnohém ohledu za základ slavení starozákonní a židovské Paschy. V průběhu století 
jsme však zapomněli na skutečnost, že Kristova velikonoční večeře v sobě nese dědictví 
domácí židovské liturgie. Abychom si mohli uvědomit největší Kristův dar – jeho 
skutečnou přítomnost pod způsobou chleba a vína, měli bychom znovu objevit židovské 
kořeny naší liturgie. Tak můžeme mnohem lépe proniknout do slavení Eucharistie, do 
jeho jazyka, symbolů, gest a modliteb. 
Součástí oslav Pesachu je také “rodinná liturgie” – sederová večeře (seder znamená 
pořádek). Základem sederu je biblické nařízení učit děti o významu osvobození Izraele 
z egyptského otroctví. Rodina se shromáždí kolem rodinného stolu, aby si všichni 
společně připomněli centrální událost židovské historie. Oslava má podobu účasti na 
symbolickém jídle, kterého každý jednotlivý chod připomíná jeden aspekt vysvobození. 
Jídlo mělo v životě Židů významné místo. Ono není jen formou přijetí potravy, ale 
náboženskou událostí. Je podílem na tom, co Bůh daroval člověku pro život a vytváří 
společenství mezi těmi, kteří společně stolují. 
  
Podle židovského učení Mišny můžeme strukturu sederu rozdělit na čtyři části: 
- úvodní obřady 
- velikonoční večeře a hagada (modlitby žalmů) 
- modlitba po jídle 
- závěrečné obřady 
 
Během večeře se mnohokrát vyslovuje požehnání (požehnání svátečního dne, světla 
svíček, vína, každého jídla …). Každý účastník v rodině má svůj určitý úkol. Otec rodiny 
vede obřady, matka zapaluje svíce čímž symbolizuje posvěcování rodinného života, 
nejmladší dítě klade čtyři základní otázky o smyslu a významu Paschy, starší děti 
vyprávějí mladším příběh o vyjití židovského národa a následných egyptských ranách.  
 Také každý chod sederového jídla má svůj symbolický význam. Macesy – nekvašené 
chleby symbolizují spěch židů při opouštění Egypta, máror – hořké byliny jsou symbolem 
trpkého života a nucených prací v Egyptě, charoset – hustá hnědá omáčka je 



připomínkou hlíny, ze které museli Izraelité vyrábět cihly pro Egypťany, vařené vajíčko 
je vzpomínkou na zničení chrámu a jeho křehká skořápka připomíná křehkost lidského 
osudu a konečně zroa – pečené maso s kostí připomíná beránka, hlavní symbol 
Velikonoc. 
 V závěru večeře se najde a sní část macesu, která byla skrytá, říká se jí afikoman 
(zákusek). Afikoman je poslední připomínka pesachového beránka. Po něm se až do 
dalšího dne nesmí nic jíst. Obřad afikoman v sobě nese silné mesiášské očekávání. A tato 
část sederové večeře může být velmi významná právě pro nás křesťany.  
 V Lukášově Evangeliu čteme: “Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: 
Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.” (Lk 22,19) 
Ježíšovo konání se v této chvíli vymyká z kontextu židovské velikonoční večeře. Prorok 
píše: “Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom?” (Iz 43,19). Skutečně, 
Ježíš dělá něco úžasného. “Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a 
zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí nezemře. Já jsem ten chléb 
živý, který sestoupil z nebe, kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který já 
dám, je mé tělo, dané za život světa.” (Jan 6,48-51) 
 Po jídle následuje Barech – požehnání, při kterém je chváleno stvoření, velké Boží 
činy a prosby, aby Bůh i dál konal spásné skutky na vyvoleném lidu. Požehnání je 
zakončeno modlitbou chvály a díků. Při tomto požehnání se nalévá kalich vína – tzv. 
Eliášův kalich, který vyjadřuje mesiášské očekávání Izraele. Eliáš má být zvěstovatelem 
toho, který zachrání svět. Je to pravděpodobně kalich, o němž čteme v  Lukášově 
Evangeliu: “A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: Tento kalich je nová 
smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.” (Lk 22,20) Ježíš Kristus naplňuje 
všechna mesiášská očekávání. V něm se naplňuje nový exodus: přechod z tohoto 
hříšného světa do království Otce. Je ustanovena Nová smlouva i nová paschální hostina 
– Eucharistie. 
 Po ukončení slavnosti se všichni účastníci modlí krásnou děkovnou modlitbu chval a 
díků:  
 I kdyby naše ústa byla tak plná chvalozpěvů jako je moře plné vody, i kdyby 
byl náš jazyk plný velebení jak početné jsou mořské vlny, i kdyby naše ústa byla 
plná chvály jako se široko rozprostírá obzor, i kdyby naše oči zářily jako slunce 
a měsíc a naše ramena se rozpínala v modlitbě jako křídla nebeských ptáků, a 
kdyby naše nohy byly rychlé jako nohy jelenů, stále bychom nemohli dostatečně 
poděkovat Pánu, Bohu našemu, a velebit jeho jméno, Králi náš, za jeden jediný 
z tisíců a desetitisíců darů, znamení a zázraků, které jsi nám i našim otcům 
vykonal v průběhu dějin. 
A proto ať údy, které jsi v nás stvořil, duch a duše, které jsi nám vdechl a jazyk, 
který jsi nám vložil do úst, ať vzdávají díky, žehnají, velebí a oslavují, ozpěvují, 
posvěcují a uctívají tvé jméno, Králi náš, navěky. 
 
 V minulosti už podvakráte mohli někteří naši farníci prožít slavnost sederové večeře. I 
letos chceme nabídnout tuto možnost všem, kdo projeví zájem. Večeře proběhne na 
Zelený čtvrtek 13.4. večer. Počet účastníků je prostorově omezen, proto je nutné, aby 
se zájemci předem nahlásili osobně nebo telefonicky u paní Marie Ambrůzové z Újezda 
(tel.: 577 350 352) a to nejpozději do Květné neděle. Podrobnosti se dozvíte tamtéž.  
 

          (T.J.) 
* * * 

P. FRANTIŠEK MÜLLER:  

MÍSTNÍ A POMÍSTNÍ JMÉNA V DĚJINÁCH A POVĚSTECH 
(pokračování) 

Naše listování knihou se chýlí ke konci. Snad nám letmý pohled do minulosti našeho 
kraje, v němž žijeme, umožnil, abychom si ho o něco více uvědomili, a tím i více 
zamilovali. Kéž bychom si k němu dokázali vytvořit co nejlepší vztah, ale nejenom k 
němu, nýbrž i k lidem, se kterými tady dýcháme společný vzduch, mnozí máme společné 



kořeny. A na naši budoucnost bude mít jistě významný vliv, jak spolu dokážeme 
vycházet, jak dokážeme být navzájem soudržní. 

 
Staré budovy a památky 
Farní kostel. Zasvěcený sv. Mikuláši. Zbudován v empirovém slohu roku 1845 na 

místě starého kostela z druhé poloviny 17. století.  
Uvnitř jsou v památkové ochraně varhany, a to přenosný stativ. Jsou dvoumanuálové 

a mají 1 389 píšťal. U cesty ke kostelu u hřbitova je po pravé straně vchodu v památkové 
ochraně kamenná barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Původně stála na návsi před 
farou.  

Stará legenda tvrdila, že první kostelík v Újezdě založili žáci cyrilometodějští, když 
museli opustit Velehrad, a dali prý zbudovat menší klášter na vrchu Chlášťově, kam se 
ukryli před pronásledováním. (Zpráva St. Drgy z Újezda čp. 184.)  

Fara v Újezdě byla již roku 1261. V polovině 16. století byla českobratrská. Roku 1634 
byla přifařena do Vlachovic, od roku 1637 je zase katolický duchovní. Nynější fara na 
poschodí je z roku 1885. 

Škola v Újezdě patřila k nejstarším v okrese vizovickém. Připomíná se již roku 1656. 
Větší budova postavena roku 1842 a na místě staré nová roku 1884. Toho roku vyhořela. 
Byla znovu zbudována.  

Mezi chráněné památky patří staré stromy.  
U farního kostela největší má v obvodě 5,30 m, jiné dvě lípy 3,60 m, 2,70 m. U kříže 

„Na Vrchu“ u bývalé cesty do Vlachovic mají 3 lípy v obvodu: 2,20 m, 2,40 m a 2 m.  
U nového hřbitova u kříže: 2,15 m, 3 m, 3 m.  
 
Neštěstí, nemoci, války 
Roku 1863 epidemie cholery, 20. května 1884 za prudkého větru požár zničil celou 

vesnici. 116 rodin bylo bez přístřeší a bez majetku. Uhořel 1 občan (Fr. Pavelka při 
hašení ohně). Škoda byla úředně odhadnuta na 96 709 zl.  

Mnoho škod utrpěl Újezd za 30leté války, jak svědčí brumovský urbář. Roku 1676 bylo 
zde šest velkých hospodářství opuštěných a pustých. Roku 1681 dokonce 12 pustých! 

Roku 1663 za vpádu turecko - tatarského bylo zde odvlečeno nebo pobito 12 lidí, 
uloupeno 22 koní, 113 ovcí aj.  

Ve 2. světové válce zde fašisté zastřelili 3 cizí občany. 
 
Po válce zbudováno 
Elektrifikace obce, vodovod od sv. Františka ve Vizovických horách, upravena náves, 

silnice, cesty, postavena nová škola roku 1960 a cesta k ní a bytovky pro učitele, roku 
1960 založeno JZD s přidruženou výrobou (výroba tvarovaných krmiv, oprava zvedáků). 
Od roku 1979 farma Újezd patří k JZD „Ploština“ se sídlem v Loučce. Je zde opravářské a 
mechanizační středisko.  

Roku 1966 zbudováno zdravotní středisko (s obvodním, zubním a dětským lékařem). 
Stará škola adaptovaná pro místnosti MNV a matričního úřadu, roku 1975 postaven nový 
hřbitov. 
Vlastivědný pracovník Stanislav Drga poznamenává ve svých dějinách obce: „Mnoho se 
změnilo a zbudovalo v poslední době i u soukromníků. Na staré časy brzy zbudou jen 
vzpomínky“!   

 
* * * 

P O K O J   A   D O B R O  
 

V. Stát a občanská společnost: obnova právního řádu a růst 
k odpovědnému občanství 

 
32. Mezinárodní a evropské právo napomáhá obnově řádu doma 
Motto: Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími (Mt 5,9) 

(pokračování) 



Evropa jako celek se na scéně mezinárodních vztahů v mnoha ohledech chová v 
souladu s křesťanským přikázáním odpovědnosti (Gn 1,28; KKC - § 373; Mdr 11,24). 
Dokazuje to snažení mnoha evropských států na poli dodržování lidských práv nebo na 
poli ochrany životního prostředí. V souvislosti s prosazováním evropských požadavků je 
však zapotřebí mít stále na mysli riziko etnocentrismu a klást si otázku, do jaké míry je 
možno nároky, které vzešly z evropské kulturní tradice, klást na aktéry mezinárodních 
vztahů, jejichž tradice jsou zcela jiné. Právě ze vzájemného nepochopení tradic 
vykrystalizoval jeden z největších bezpečnostních problémů nové doby - terorismus.  

Než bude Evropa schopna přebrat větší díl odpovědnosti za svět, musí ovšem dostát 
zodpovědnosti sama za sebe. To především znamená zaměření se na hledání vlastní 
identity a předcházení vlastním chybám. Až tuto identitu Evropa najde, možná pochopí 
např. tvrzení muslimů, kterým se nelíbí evropské moralizování o právech žen a národů, 
které (viděno jejich očima) své staré rodiče odkládají do starobinců a nestarají se o ně. V 
současné době Evropa ztratila společné křesťanské pouto, které ji spojovalo. (To lze 
doložit jak prosazováním stanovisek, která s křesťanstvím nemají nic společného, tak 
neschopností Evropské unie přihlásit se ke své křesťanské identitě, alespoň v preambuli 
její ústavy, která beztak s největší pravděpodobností stejně nebude schválena.) Přitom 
ovšem evidentně neexistuje ani žádné jiné pouto, které by bylo sto dát evropským 
národům vizi společné budoucnosti a energii pro cílevědomé společně zaměřené úsilí. 
Tímto poutem rozhodně nemůže být kypící individualismus a tolerance čehokoli. Evropa k 
účinnému prosazování svých cílů i k účinnému prosazování odpovědnosti vůči ostatnímu 
světu nezbytně potřebuje znovu odhalit základy své identity. Teprve když se budou 
evropské státy schopny na takových základech shodnout a budou schopny ve prospěch 
vzájemné spolupráce vyhradit to nejlepší, co mají, vyvstane přiležitost pro to, aby nová 
generace evropských vůdců Evropu dostala v mezinárodním prostředí na místo, které jí 
náleží.  

Předmětem kontroverzí mezi odborníky i na politické scéně je otázka, zda mezinárodní 
právo, popř. právo Evropské unie má nebo nemá mít prioritu před právem národního 
státu. Tato otázka je diskutována jako součást širšího problému oslabené či omezené 
suverenity národního státu v závěru 20. století, zvláště v souvislosti s pokračujícími 
procesy evropské ekonomické integrace a globalizace světové ekonomiky. Pro naši zemi 
nabývá tento sporný bod na významu v důsledku členství v Evropské unii, jejíž součástí 
je i sladění našeho právního řádu se zákony Unie.  Setkáváme se s politickou 
argumentací, která se dovolává národní suverenity a dokonce vlastenectví jako hodnot, 
jichž bychom se měli držet kvůli svým národním zájmům. Křesťanské církve cení národní 
zájem a vlastenectví jako nezpochybnitelné hodnoty. Současně však jasně varuje před 
možným zneužitím těchto hodnot nacionalismem, etnickou nesnášenlivostí a 
prosazováním čistě partikulárních skupinových zájmů. Zájem národního společenství 
patří i ve sjednocující se Evropě k přirozeným cílům každého odpovědně myslícího a 
jednajícího politika. Avšak hodnoty vlastenectví a národního cítění nesmějí být 
zneužívány ke krytí nedostatečné profesionality a prohřešků v etice podnikání. 
Připomínáme i dobré vzory profesionálně vedených a úspěšně si vedoucích podniků, které 
vlastnicky náleží zahraničním společnostem, ale které svou prosperitou přispívají k 
obecnému domácímu blahu národního společenství. V situaci oslabeného právního 
vědomí u nás doma je třeba vítat vnější tlak ze strany Evropské unie i mezinárodních 
soudních a finančních institucí na přibližování našeho práva standardním úpravám v 
civilizovaných zemích jako vítanou pomoc při složité a dlouhodobé obnově právního řádu. 
Varujeme před populismem, který by mohl národní cítění zneužít k obraně zájmových 
skupin, které stále ještě preferují zvůli před vládou zákona i za cenu toho rizika, že 
zůstaneme za branami evropského společenství.   

 
 

ŽEŇ VEŘEJNÉ DISKUSE K LISTU POKOJ A DOBRO 
 
II. Naléhavě do vlastních řad 
4. Opakované pokušení „využít hříšných sklonů k dobru“ 
(pokračování) 



Současné tržní hospodářství se stará o tržní poptávku a o růst bohatství. Sociální 
spravedlnost a spravedlivé rozdělení výsledků hospodaření je mu lhostejné. Model 
ekonomie vycházející z křesťanské etiky prosazuje demokratizaci moci a bohatství. To 
znamená, že na prvním místě jde o základní lidské potřeby, o aktivní účast lidí na jejich 
rozvoji, o jejich solidaritu, o spoluúčast při rozhodování, tedy o demokracii nejen v 
politice, ale i v hospodářství. Znamená to ekonomickou demokracii uvnitř podniku. Že 
nejde o žádnou utopii, ale o vyzkoušenou realitu, dosvědčují příklady z praxe. Rozvojem 
sociálního, demokratického a participativního podnikání a vzájemnou ochranou se zabývá 
sektor „sociální ekonomie“. V zemích původní patnáctky EU zahrnuje okolo 900 tisíc 
podniků a představuje zhruba 10% HDP a zaměstnanosti. Největší podíl zaměstnanosti 
(přes 15%) měly podniky sociální ekonomie v Nizozemsku, Portugalsku a Irsku, 
absolutně nejvíc zaměstnanců pracovalo v tomto sektoru v Německu (1,9 mil. osob), 
Velké Britanii a Francii. Podniky sociální ekonomie jsou především družstva, asociace, 
nadace a neziskové organizace. Družstva jsou jedním z úspěšných příkladů hospodářské 
demokracie ve světě a představují kombinaci hospodářské i sociální odpovědnosti vůči 
svým členům a fungují nejen v teorii, ale i v praxi.  

List Pokoj a dobro je - zejména profesionálními ekonomy - kritizován pro „tradiční 
nechuť trhu a nedůvěru v něj“ (rozumí se v tradici křesťanských církví). Teoretická 
ekonomie praktikuje trh jako hodnotově neutrální prostředek, který jen realizuje to, co si 
suverénní spotřebitelé na trhu přejí. V tomto pohledu „žádné ekonomické hodnoty nebo 
cíle v posledku ani neexistují“ - tudíž tvrzení listu „ekonomické hodnoty nesmějí být 
postaveny na vrchol pyramidy cílů“ (čl. 21) se kritikům jeví jako „technické chyby 
autorů“. Hospodářství však není oblastí izolovanou od života společnosti, naopak, má na 
něj dalekosáhlý vliv. Sociálně - psychologická zkušenost s tržní ekonomikou, již 
dostatečně dlouhá, zpochybňuje postulát suverenity spotřebitele. Křesťanská sociální 
nauka kritizuje kulturu „konzumismu“. Tato kritika není zaměřena ani tak proti 
hospodářskému systému jako spíše proti systému eticko - kulturnímu. Hospodářství je 
pouze jedním aspektem a jednou dimenzí mnohostranného lidského jednání. Je-li 
absolutizováno, stává se výroba a spotřeba zboží nakonec středem společenského života 
a v očích společnosti jedinou hodnotou, která není podřízena žádné jiné ...“(Jan Pavel II. 
v CA č.39).   

 

Vladimír Měřínský 
 (pokračování příště)      

   
* * * 

TÝDEN VYPNUTÉ TELEVIZE 
 
 Vypněte televizi, zapněte život! Těmito slovy vyhlásilo americké hnutí “TV-Turnoff 
Network” (volně přeloženo Síť vypnuté televize) poslední letošní dubnový týden (24. až 
30. dubna) za týden vypnuté televize. Když se rozhodnete Týdne vypnuté televize 
zúčastnit, získáte čas, který se dá využít k něčemu zábavnému nebo užitečnému.  
Proč celý týden vůbec nezapínat televizi?  
Průměrný divák (řekněme 2 hodiny denně) ušetří bez televize za týden 14 hodin. To je 
docela slušná porce času. Během ní se toho dá zažít hodně zajímavého, udělat to, co 
čeká týdny na dokončení, setkat se lidmi, které jsme dlouho neviděli, naučit se něco 
nového, promyslet věci nadlouho dopředu, dojet tam, kam jsme dlouho chtěli… 
  
 Týden je dost dlouhá doba. Je potřeba překonat počáteční “odvykací” obtíže, a na 
to by jeden nebo dva dny nemusely stačit. Možná to bude trochu bolet, ale není potřeba 
se potíží bát. Vynahradíte si je tím, co neobvyklého zažijete. A dost pravděpodobně se 
budete na televizi dívat méně i po skončení Týdne vypnuté televize. V USA to potvrzuje 
90 % účastníků Týdne.  
Jak to prakticky udělat?  
Nestyďte se pomoci si nějakým “trikem” – uložit televizi do skříně nebo do sklepa, nebo 
aspoň vytáhnout anténu a přívodní šňůru. Nebo se vsadit s rodinou, že kdo to nevydrží a 



televizi zapne, bude měsíc umývat nádobí. Raději se vyhýbejte “blízkému pokušení” a 
nelistujte programy televize, ani se nedívejte předem na to, “o co přijdete”.  
Jak to celé ještě vylepšit?  
Jděte do toho s rodinou nebo se známými. Ve dvou se to lépe táhne.  
A nakonec…  
…oslavte to! Můžete být velkorysí, protože jste v uplynulém týdnu ušetřili za elektřinu, v 
příštím týdnu ušetříte za zbytečnosti z reklam, které jste neviděli, a hlavně jste získali 
kus života pro sebe navíc.  

 (Podle www.beztelevize.org) 
 

* * * 

 
POŘAD BOHOSLUŽEB V DUBNU 

 
1. dubna : Sobota 
Ferie 

 6.30  Új.: 
16.00  Lo.: 

VP - 185 
Za + rodiče, dva bratry, dvě sestry Trchalíkovy, Františka 
Trochtu a dar zdraví pro živou rodinu 

FŠ 

 
2. dubna : Neděle 
5. neděle postní 
 

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

Za Jindřicha Strušku, syna, dva bratry, dvoje rodiče a dar 
zdraví pro živou rodinu 
Za + Aloise Hořáka (výroční mše svatá) 
Za farníky (sv. křest) 
Za Zdeňka Bodláka, jeho manželku, bratra Karla, duše v 
očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro živ. rod 

Ku 
Mě 
 
Ra 
TJ 

3. dubna : Pondělí 
Ferie 

 
17.35  Új.: 

 
Za Jana Barcucha a Boží pomoc pro živou rodinu 

 
JK 

 
4. dubna : Úterý 
Ferie 

17.35  Új.: 
 
19.00  Dr.: 

Za + rodiče Juřicovy, dceru, manžely Chromčákovy  
a duše v očistci 
Za + rodiče Smolkovy, dvě dcery, tři zetě, duše  
v očistci, Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu 

 
Ov 

 
5. dubna : Středa 
Ferie 

17.35  Új.:  
 
19.15  Sl.:    

Za + rodinu Pavelkovu, Zvončákovu, duše v očistci, dar 
zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny 
Za + rodinu Mlčkovu, Heinzovu a Boží požehnání pro 
rodinu Hinkovu 

 
Ja 

 
6. dubna : Čtvrtek 
Ferie 

17.35  Új.: 
 
19.00  Dr.:  

Za + rodinu Barcuchovu, Zvonkovu a Boží požehnání  pro 
živou rodinu 
Za rodiče Žabkovy, syna Jana, rodiče Šůstkovy, dva syny, 
snachu Ludmilu a dar zdraví pro živou rodinu 

 
JM 

7. dubna : Pátek 
Ferie 
První pátek  

15.00  Új.: 
 
19.15  Sl.: 

Za + Jana Machů, + rodiče Šimonů, jejich rodiče, ochranu 
a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za + Vojtěcha Kováře, dvoje + rodiče, duše v očistci, 
ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu 

 
FM 

8. dubna : Sobota 
Ferie 

 6.30  Új.:  
 
16.00  Lo.: 

Za + Zdeňku Machů, rodiče Machů, Jandíkovy,  
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za + rodiče Pomykalovy, syna, dar zdraví a Boží 
požehnání pro živou rodinu 

 
JŠ 

 
 
9. dubna : Neděle 
KVĚTNÁ 
NEDĚLE 
 

 7.00  Új.:  
  
 
 8.15  Sl.:  
 
 8.20  Dr.:  
 
 9.45  Új.: 

Za + Miroslava Strušku, Františka a Ludmilu  
Barcůchovy, rodiče z obou stran a dar zdraví pro  
živou rodinu 
Za Josefa Kuželu, syna Stanislava, prorodiče z obou stran 
a duše v očistci 
Za + rodiče Holé, syna Stanislava, + Františka 
Fojtíka, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rod. 
Za + Jaroslava Sáblíka 

An 
Mě 
 
Ra 
JK 

10. dubna: Pondělí 
Pondělí  

17.35  Új.: 
 

Za + rodiče Kozubíkovy, Františku Kozubíkovu, dar zdraví 
a Boží pomoc pro rodiny jejich dětí 

Ma 



Svatého týdne 
11. dubna : Úterý 
Úterý  
Svatého týdne 

17.35 Új.:  
19.00  Dr.:  
 

Za rodiče a prarodiče Zvončákovy a Ščotkovy 
Za rodiče Machučovy, děti, rodiče Haboňovy, syny, 
snachu, duše v očistci, ochranu a pomoc Boží pro živou 
rodinu 

 
Mě 

12. dubna : Středa 
Středa  
Svatého týdne 

17.35  Új.:  
 
19.15  Sl.:    

Za rodiče Trčkovy, dva syny, manžele Dočkalovy, ostatní 
příbuzenstvo, živou rodinu a duše v očistci  
Za + Jiřinu Váňovu, + sourozence a rodiče, + rodiče 
Váňovy a dva syny 

 
KJ 

13. dubna : Čtvrtek 
ZELENÝ 
ČTVRTEK 

 
17.00  Új. 

 
Za děti, které byly vloni u prvního svatého přijímání  
a jejich rodiče 

HM 
TJ 

14. dubna : Pátek 
VELKÝ PÁTEK 

 
15.00  Új.: 

 
Obřady Velkého pátku 

Am 
Mě 

15. dubna : Sobota 
BÍLÁ SOBOTA 

 
20.00  Új.: 

Za farníky 
1) VK;  2) An; 3) Ov;  4) TM;  5) LŠ;  6) Ma;  7) TJ 

 
JM 

 
 
16. dubna : Neděle 
Slavnost 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
(Hod Boží velikonoční) 

 7.00  Új.:    
 
 8.15  Sl.: 
 8.20  Dr.:  
 
 9.45  Új.: 
 
 
14.30  Lo.: 

Za rodiče Řošťanské, Kamenčákovy, jejich děti a duše v 
očistci 
Za živou a + rodinu Růčkovu a Hořákovu 
Za Františka Bodláka, manželku Marii, syna Františka, Boží 
pomoc a ochranu pro živou rodinu 
Za Františka Hovězáka u příležitosti jeho nedožitých 70. 
narozenin, dvoje rodiče, duše v očistci a dar zdraví pro 
celou živou rodinu 
Za dar zdraví pro celou rodinu 

FŠ 
Mě 
 
JM 
Ov 

 
17. dubna : Pondělí 
Pondělí 
velikonoční  

 7.00  Új.:  
 8.15  Sl.: 
  
 8.20  Dr.:  
 9.45  Új.:  

Za Emila Hýbla, + děti a duše v očistci  
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní  
s prosbou  o Boží požehnání 
Za + manžela, rodiče, duše v očistci a živou rodinu 
Za + rodiče Kolajovy, Martinkovy, Zavadilovy, živou 
rodinu a duše v očistci 

LŠ 
 
JK 

 
18. dubna : Úterý 
Úterý velikonoční  

17.35  Új.:  
 
 
19.00  Dr.: 

Za + rodiče Polomíkovy, zetě, stařečky z obou stran, 
sourozence, duše v očistci, Boží pomoc a ochranu pro 
živou rodinu 
Za + Jana Barcucha, vnuka Luboška, Annu Častulíkovu, 
dvoje rodiče a dar zdraví pro celou rodinu 

No 

19. dubna : Středa 
Středa velikonoční 
VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ  
PAPEŽE BENEDIKTA XVI 

17.35 Új.:  
 
 
19.15  Sl.:   

Za + Františka Fojtů, zetě Josefa, bratra, švagrovou, jejich 
rodiče, duše v očistci; s prosbou o pomoc  
a ochranu pro živou rodinu 
Za + Ignáce Číčelu, + rodinu Mozgvovu,  
duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu 

KJ 

 
20. dubna : Čtvrtek 
Čtvrtek velikonoční 

17.35  Új.:  
 
19.00  Dr.: 
 

Za rodiče Vařákovy, čtyři děti, rodiče Polčákovy, syna 
Františka, duše v očistci a dar zdraví pro celou živou 
rodinu 
Za + Josefa Ovesného, jeho rodiče, švagry a Boží 
požehnání pro živou rodinu 

Dr 

 
21. dubna : Pátek 
Pátek velikonoční 

15.20  Új.: 
 
19.15  Sl.:  

Za rodiče Hlavičkovy, Machů, živou rodinu  
a duše v očistci 
Za Ludmilu Šustkovu, rodiče Šustkovy a dar zdraví pro 
živou rodinu 

Ja 

 
22. dubna : Sobota 
Sobota velikonoční 

 6.30  Új.:  
 
 
16.00  Lo.:  

Za rodiče Slovákovy, tři syny, dvě švagrové, padlého 
Josefa Pavelku, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro 
živou rodinu  
Za Františka Bartoše, rodiče, Aloise Buriánka, dar zdraví a 
Boží požehnání pro živou rodinu 

PŠ 

  7.00  Új.:    Za + Aloise Petrů, jeho rodiče, sestru, dva švagry, dar Ku 



23. dubna : Neděle 
2. neděle velikonoční 
 
Sv. Vojtěcha, biskupa 
a mučedníka  

  
 8.15  Sl.: 
 8.20  Dr.: 
  
 9.45  Új: 
11.00  Pl.: 

zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny.  
Za + Josefa Janoše, duše v očistci a živou rodinu 
Za rodiče Opravilovy, Ludmilu Opravilovu, stařečky z obou 
stran a dar zdraví pro živou rodinu 
Za + Ludvíka Machů (výroční mše svatá) 
Mše sv. na Ploštině (výročí vypálení Ploštiny) 

Pe 
 
HM 
VK 

24. dubna : Pondělí 
Sv. Jiří, mučedníka 

17.30  Új.: Za + rodiče Čechovy, Jakůbkovy, syna, vnuka, dva zetě  a 
duše v očistci 

 
JK 

 
25. dubna : Úterý 
Sv. Marka, evangelisty 

17.35  Új.:  
 
 
19.00  Dr.: 

Za + Lidmilu Hovězákovu, rodiče, sourozence, švagry, 
synovce Františka, duše v očistci, dar zdraví a Boží 
ochranu pro živé rodiny 
Za Stanislava Strušku a Boží požehnání pro celou rodinu 

 
Dr 

 
26. dubna : Středa 
Ferie 

17.35  Új.: 
 
19.15  Sl.: 
   

Za + Jiřího Machů, Jana Machů, jejich manželky, Annu 
Machů, jejich rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za Anastázii Hubáčkovu, rodiče z obou stran,  
zemřelé syny, duše v očistci a živou rodinu 

 
Ku 

 
27. dubna : Čtvrtek 
Ferie 

17.35  Új.: 
 
19.00  Dr.: 

Za živou a + rodinu Kořenkovu, Kostkovu, Chromčákovu, 
Balouškovu a + Justina Kojdu 
Za rodiče Častulíkovy, dceru Bohumilu, vnučku Evu, Marii 
Častulíkovu, zetě Františka, dvoje stařečky, duše v očistci 
a Boží požehnání pro živé rodiny 

 
No 

 
28. dubna : Pátek 
Ferie 

15.20  Új.: 
19.15  Sl.:  

Za + Miloslava Zvončáka a rodiče z obou stran 
Za + rodiče Machů, Kovářovy, + zetě, rodinu Petrášovu, 
duše v očistci a dar zdraví pro živ.rodinu 

 
Am 

29. dubna : Sobota 
Sv. Kateřiny Sienské 

 6.30  Új.: 
16.00  Lo.: 

Za rodiče Zichovy, děti, živou a + rodinu 
Za živou a + rodinu Václavíkovu a duše v očistci 

 
LŠ 

 
30. dubna : Neděle 
3. neděle velikonoční 

 7.00  Új.: 
 8.15  Sl.: 
 8.20  Dr.: 
 9.45  Új.: 

Za farníky 
Ke cti sv. Floriána za živé a + hasiče ze Slopného 
Za + Zdeňku Buryánkovu (výroční mše svatá) 
Za + Andělu Faldíkovu (výroční mše svatá) 

FM 
OK 
Ra 
Ov 

 
 

* * * 

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

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

P. Jan Pírek, jehož fotografii jsme uveřejnili v březnovém čísle Lfú se v závěru svých 
záznamů ve zdejší farní kronice věnuje historii našeho farního kostela v kapitole „Dějiny 
chrámu Páně zvlášť“. Náš chrám je nejstarším stavebním objektem v obci. Letos mu 
bude 161 let. Chrám sv. Mikuláše je mohutná empírová stavba, jediná tohoto druhu v 
našem okrese. Na jeho místech stával dle F. Wolného kolem r. 1680 menší dřevěný 
kostelík, předchůdce nynější stavby. Empír jako výtvarný styl modifikující klasicismus v 
období evropského umění 1800 - 1830 označuje též umění v době prvního císařství ve 
Francii. Zjemňuje a činí intimnějším kult řecké antiky. V architektuře se spojuje se státní 
autoritou a veřejnými monumentálními stavbami, jak je tomu v případě našeho krásného 
farního chrámu.  

Domnívám se, že s P. Pírkem nejen že jsme ohromeni jeho architekturou, ale že 
máme i dnes úctu k předchozím generacím, které se zde modlily a zpívaly, a tím jaksi 
poznamenaly kostelní prostor, jemuž přísluší svrchovaná úcta k tajemství. Je místem 
setkání s Bohem. Tajemství tohoto setkání vyžaduje ticho. Sám prostor a všechno umění 
jsou pouze povzbuzením, svíce, květiny, věčné světlo a svatostánek jsou poukazem na 
přítomnost Boha. Podstatné pro každý kostel je, a že je to místo setkání s Bohem, místo 
prožívání tohoto setkání s Všemohoucím. Kdo příjde do kostela, musí cítit: Nejsem 
kdekoliv, ale v domě Božím. Ten, který mne volá: „Pojď a viz“, je sám Ježíš Kristus. 



Obrovského vlivu chrámů si byli vědomi jak v nedávné tak i vzdálené minulosti ti, kteří 
ovlivňovali osudy naše i našich předků.  

Proto ne náhodou již i Otec vlasti Karel IV. nejen stavěl katedrály a kláštery, aby i s 
jejich pomocí usiloval o mravní nápravu svých poddaných. Chrámy obdarovával hojně 
drahocennými předměty, posvátnými ostatky, relikviářemi, pro něž určoval zvláštní 
chrámové prostory. Praha se svými chrámy se tak měla stát dle Karlova přání poutním 
místem celého křesťanstva, jakýmsi novým Římem, skutečnou říšskou metropolí. Ne 
náhodou desetitisíce návštěvníků v současné době prošlo prostorami Pražského hradu, 
aby shlédlo výstavu o době Karlově a jeho vrcholné dílo, chrám sv. Víta, Václava a 
Vojtěcha, jehož základy položil před 662 roky a to 21.11.1344.  

Pro nás věřící je závazná norma o kostelu dle CIC Kán. 1214 - Kostelem se rozumí 
posvátná budova, určená pro bohoslužbu, do níž jsou věřící oprávněni přijít, aby zde 
konali bohoslužby, především veřejně. Kán. 1216 - Při stavbě a obnově kostelů se za 
použití rad znalců zachovávají zásady a normy liturgie a posvátného umění. Kán. 1220 
§1. Všichni, jichž se věc týká, dbají, aby v kostele byla dodržována taková čistota a 
výzdoba, jaká náleží domu Božímu, a do kostelů se nepřipustí nic, co není v souladu s 
posvátností místa. Kán. 1222 §1. Jestliže některého kostela nelze žádným způsobem 
použít k bohoslužbám a není možnost jej obnovit, může jej místní ordinář předat k 
počestnému světskému užívání. (Etc...) 

 
Dějiny chrámu Páně zvlášť 
Jak již v I. díle všeobecné dějepisné části napsáno bylo, byl Újezd již roku 1261 

městečkem s týdenním trhem ve čtvrtek, s kostelem a farou, zajisté tedy již delší dobu 
před uvedeným letopočtem duchovní správa zde stávala. Újezd byl tehdy také mnohem 
větší a stával buďto celý nebo alespoň části jeho na trati zvané nyní „svět“ vlevo od 
silnice, jdeme - li do Vysokého Pole. Tam donedávna vyorávány byly zděné základy. Co 
se kostela týká, domnívám se, že hned prvotně stával asi v těchže místech jako dosud, a 
že byl nepochybně i valem a příkopem obehnán, neboť nynější hřbitov tvořil předhradí 
tvrze. Jaké ovšem podoby byl, nemožno se domysliti, ale vzal za své nejspíše v roce 
1314 při onom loupežném vpádu župana Matěje Trenčínského. 

Avšak zbožní farníci zajisté vystavěli brzy nový a jaký asi byl, to nám praví Wolného 
církevní topografie, kdež na str. 367 - III. dočítáme se, že až do r. 1680 stával tu kostelík 
dřevěný a s věží taktéž dřevěnou. Po tomto roce vystavěn byl kostel zděný a klenutý i s 
věží zděnou, která se nacházela nad hlavním vchodem. Stavěn byl ve slohu románském. 
Kazatelna tohoto kostela byla asi tam, kde nyní jest levý roh vedle hlavního vchodu, a 
celý kostel stál o něco výše posunut před nynější hlavní vchod.  

Poněvadž však v pozdější době jevil se býti malý, bylť té velikosti a asi také té podoby 
jako nynější vlachovský - byl zbořen a na jeho místě vystaven nynější v letech 1844 - 
1845 nákladem patrona, totiž náboženského fondu. Farníci na hotovosti nedali nic, jen 
pěší a jízdní práci konali zdarma. Ale jestli jeli dále než dvě hodiny, také měli zaplaceno.  

Oltář zůstal starý, byl však obnoven a pod nový obraz sv. Mikuláše upravena byla 
soška Panny Marie pocházející z kaple vysokopolské. Kostel po svém vystavení v letech 
1844 - 45 měl mimo hlavní oltář ještě dva boční a to: sv. Anny a sv. Jana Nepomuckého. 
Také kazatelna byla tehdy nově pořízena. Zvony byly tři: nejstarší z nich pocházel z r. 
1640. R. 1832 byly u firmy Straub v Olomouci nákladem dobrodinců, vlastně nejvíce 
nákladem tehdejšího duchovního správce P. Vavřínce Webrzika přelity a r. 1845 
přikoupen k nim byl ještě jeden menší. 

Konečně pořízen pátý zvon menší tímto divným způsobem: jednou po obědě přišel P. 
Webrzik k jednomu občanu újezdskému a pravil k němu: „Vezmi si tragač a pojedeš se 
mnou na plané díly“, to jest panský dvůr - ostatně v r. 1899 zrušený mezi Újezdem a 
Vlachovicemi. Soused vzal tragač a jeli. Když přijeli do dvora, pravil dále pan farář, aniž 
by se byl dříve u někoho ve dvoře ohlásil: Vezmi žebř, ten zvonec z toho trámu sundej a 
zavezeš ho do Újezda! Zvonem tím, totiž zvonívalo se v onom dvoře na lid, aby věděl, 
kdy má jiti do roboty a kdy z ní. Ač rozkaz onomu sousedu podivným se zdál, vzal žebř, 
sňal zvon a aniž byl kdo co proti tomu namítal, dovezli ho domů a dali na věž. Koupil - li 
ho P. Webrzik nebo ho od vrchnosti vyptal či jakým právem ho vzal, toho se žádný nikdy 
nezvěděl. Zvonek ten sloužil pak za umíráček. Vůbec o P. Webrzikovi vypravuje se, že byl 



o zvelebení chrámu Páně velmi dbalý. Postavy byl drobné, ale ducha měl čilého. Tato 
příhoda se zvonem, kterou mně vyprávěl soused Josef Mikulka čís. 70 z Loučky - mnohá 
jiná dáta mám ještě o něho, jeť rozený r. 1830 a má velmi dobrou paměť - a kterou on 
zase slyšel vypravovat od onoho Úježďana, který pro ten zvon jel, musila se přihoditi 
ovšem hned před r.1836, neboť po tomto roce P. Webrzik byl již nemocen a měl 
administrátora. Zvony laděny byly do A mol a široko daleko známy byly svým dojemným 
hlasem.  

Zeď okolo hřbitova byla postavena r. 1861 a poopravena r. 1899.  
       <V.M.> 

 (pokračování příště)      

    

 
 

* * * 

MOŽNOST VOLBY 
 Mladá maminka, která přišla domů s prvním děťátkem dlouho přemýšlela, proč si 
z porodnice odnesla tak nepříjemný pocit. Bylo to hluboko v období reálného socialismu, 
ale už přece jen začínalo svítat na lepší časy a maminka byla možná jedna z prvních 
v Praze, která zažila tehdy zcela nový a nevídaný “rooming-in”, takže měla novorozenou 
holčičku na pokoji u sebe. Byla z toho nadšená, přesto se nemohla zbavit čehosi velmi 
nepříjemného. 
 Po čase si uvědomila, jak jí vadfí, že si nemohla porod pořádně prožít, neboť byla, jako 
asi většina rodiček v té době, totálně omámena účinky jakési “kapačky”. 
 Když za dva roky na to odcházela do jiné porodnice porodit druhé dítě, měla jen dvě 
myšlenky – nechce žádnou “kapačku” a chce mít děťítko zase u sebe (tehdy byl rooming-
in výsadou prvorodiček). Svá přání vychrlila na mladičkou sestřičku. Když řekla, že 
nechce žádné omamující prostředky, sestřička zareagovala téměř zděšeně: “Ale to vás 
bude hrozně bolet.” “Já vím,” pravila maminka, “a co je na tom divného, vždyť jdu rodit!” 
Užaslé oči mladé sestřičky prozradily, že se domnívá, že má co dělat se šílencem. A tak 
zavolala posilu v podobě mohutné starší sestry. I jí maminka zopakovala, že nechce 
žádná analgetika a sedativa a že chce mít dítě u sebe, i když rodí podruhé. Teprve její 
otázka, proč chce mít dítě u sebe, maminku zaskočila – ale zmohla se na odpověď, že to 
tak měla při prvním porodu a nechce to jinak. Teď pro změnu užasla sestra: “Vy už jste 
jednou ten nesmyslný rooming zažila, a chcete ho znova? No, to jste teda jediná.” 
“Kapačku” však tenkrát maminka nedostala a i druhá dcerka strávila první dny života 
s ní, a nikoli na novorozeneckém oddělení. 
 Je dobře, že dnes jsou maminky daleko informovanější, mají více možností a mnohé 
opravdu zodpovědně zvažují způsob porodu a místo, kde chtějí své dítě přivést na svět. A 
mnohé si už neodnášejí ze zázraku zrození traumatické zážitky, ale krásné vzpomínky na 
celý život. 
 

Možnost volby patří v lidském životě k tomu nejdůležitějšímu. 
 

Helena Chvátalová  
Malá povzbuzení pro mámy a táty 

(D.K.) 
 

* * * 

 
ZEPTALI JSME SE… 

 
(Pokračování z březnového čísla) 

Pro pořádek připomeneme, že v únoru jsme se zeptali vás – čtenářů a farníků. Všechny 
vaše odpovědi se do březnového čísla bohužel nevešly, proto zbytek odpovědí uvádíme 
nyní. Připomínáme, že se jedná o názory jednotlivých lidí, se kterými můžeme nebo 
také nemusíme souhlasit. V obou případech máte možnost zpětně reagovat a svůj 
názor nám doručit obvyklou cestou. 



 
1. Jste spokojeni se stavem naši farnosti a se zapojením farníků a farní rady do 
života farnosti? 
 
V odpovědích na tuto otázku se objevily některé názory, které se osobně dotýkají 
některých jednotlivých členů naší farnosti. Každý má právo na svůj názor a věřím, že 
jisté skutečnosti mohou někoho trápit. Přes to všechno jsem se rozhodl (já Tomáš Just), 
že zveřejnění těchto odpovědí by nebylo morálně ani eticky vhodné. Pisatelům se tímto 
omlouvám, svůj názor mohou prezentovat soukromě přímo správci naší farnosti. 
Z ostatních odpovědí:  
 
Jak se říká “ryba smrdí od hlavy”. Co chcete po našich farnících, když ani jejich 
představitelé ve farní radě nedokáží odpovědět na položené otázky. 
… 
Mrazí mě v zádech, když vidím, jak pravidelně přistupují ke sv. přijímání lidé, kteří toho 
nejsou hodni.  
Výuka náboženství se stává galejemi. Víra není jen o znalostech, ale i o projeveném 
příkladu šlechetnosti a citu, což tady chybí. 
 
V jiných farnostech se vybírá na charitu, jenom v naší ne. Tři králové si v naší farnosti 
vybírají na sebe. Myslím si, že to není správné. Ministranti chodí od domu k domu a lidi si 
myslí, že dávají peníze na charitu, protože někteří jsou nevěřící nebo do kostela nechodí. 
Je to klamání lidí. Proč by ministranti nemohli být placeni FÚ? Ani nevíme, kolik se na 
charitu vybralo. Proč nebyla sbírka v neděli a byla v pátek, když bylo tak málo lidí 
v kostele? 
 
2. Jak hodnotíte průběh Roku farnosti ve farnosti naší? 
 
Musím přiznat, že funguje Klubíčko a schola. Ale i v ní jsou spory, protože ty velké 
nechtějí mezi sebe ty malé. 
 
Myslím si, že většina farníků ani nepostřehla, že nějaký Rok farnosti proběhl. Sám 
osobně si nevybavuji žádné akce, které by byly v rámci tohoto roku pořádány. Na druhou 
stranu sám dobře vím, že i když se organizuje jakákoliv akce, sejdou se zde stále stejní 
lidé, a že je velice těžké přitáhnout a zaujmout i ostatní. Mám bohužel skeptický pocit, že 
většině dnešních mladých rodin už víra moc neříká. Že jediné, co je zajímá, je splnit si 
nedělní mši svatou, když už ne osobně, tak pošlou děti s prarodiči, protože dítě přece 
potřebuje dostat nálepku. Že všechno ovládají peníze, majetek, kariéra, pohodlí a hlavně 
žádné požadavky a dodržování nějakých omezujících pravidel. A ti, kteří se nějak víc 
angažují, jim samozřejmě připadají divní. 
 
3. Jaké činnosti a aktivity byste navrhli pro příští rok, který je zároveň Rokem 
diecéze? 
 
Chybí tu vhodné přednášky pro dospělé. Možná by se obsadil i nějaký poznávací 
tuzemský zájezd s duchovní tematikou. 
 
Pro Rok diecéze si myslím, že je dobrý nápad pořádat pravidelné poutě za obnovu rodin 
… právě do Olomouce. Že i ti, kteří už v tomto městě dlouho nebyli, nebo třeba neměli 
možnost, si budou moci prohlédnout známé církevní památky a třeba i historické centrum 
Olomouce.  
 
Prosím o přímluvu za mládež, která svým špatným jednáním ubližuje jiným a jde 
špatným příkladem mladším dětem v naší farnosti.  

        (Zpracoval T.J.) 
 

* * * 



REAKCE NA ANKETU 
Vzhledem k tomu, že jsem byl mezi těmi, kteří iniciovali a realizovali anketu Farního 

měsíčníku s jejímiž výsledky se v posledních číslech seznamujete, dovolte mi tímto 
zhodnotit její průběh z mého pohledu. Po zkušenostech s předchozími anketami jsem byl 
překvapen množstvím příspěvků a zároveň zděšen úrovní některých z nich. Jako křesťané 
bychom při vyjadřování svých názorů měli dbát na to, zda to co říkám (píšu) je důležité, 
zda to stojí za vyřčení a  zda je to vyřčeno v lásce. Některé příspěvky, které osobně 
útočily na konkrétní lidi nedodržovaly žádný ze zmiňovaných bodů, jsou spíše naší  
ostudou, a proto také nebyly uveřejněny. Kazí tak celkový dojem z ankety, kde zaznělo 
také mnoho inspirativních názorů. (Těmi se určitě bude zabývat farní rada.) 

Mezi ty méně inspirativní ovšem počítám snahu vyloučit z kostela a společenství církve 
děti (viz  březnové číslo). Děti do kostela patří tak jako všichni ostatní. “Vyžeňme” je a za 
pár let bude kostel úplně prázdný. Osobně jsem jako rodič vděčný, že P. Jan i všichni 
kaplani, kteří u nás kdy působili se dětí v kostele nebojí, naopak se jich zastávají a občas 
se jim při mši věnují.  

Další názor, kterému nerozumím: “Některé věci se dějí jen pod pokličkou a vybírá se 
určitá skupina lidí, ostatní mají smůlu.” Co má pisatel na mysli? Oficiální farní akce jsou 
přece otevřeny všem a omezeny jsou maximálně věkem (na Klubíčko bude těžko chodit 
deváťák). A pokud se třeba sejdou lidé soukromě a mluví při tom o Bohu, je to skutečně 
uzavřená akce, ale soukromá. Na soukromou oslavu narozenin určitě také nezveme 
všechny farníky. 

Poslední , k čemu se chci vyjádřit je zmínka o galejích ve vyučování náboženství (v 
tomto čísle), kterou by snad měl pisatel blíže objasnit. Moje zkušenost je totiž jiná. Naše 
dcera velice litovala, když v době nemoci nemohla jít do školy v pátek, kdy má právě 
náboženství. A hádejte, co řekla když se jí ptali: “Co máš ve škole nejraději?” Její 
odpověď, že náboženství, upřímně překvapila i naše nevěřící příbuzné.    

Doufám, že vše co jsem napsal je aspoň pro někoho důležité, stálo to za vyřčení a 
bylo to řečeno v lásce. Jestli snad ne, třeba mi to bude prominuto.  

   (Tomáš Just) 
 

* * * 

POZVÁNKA NA ZÁJEZD PRO RODINY S DĚTMI 
Před mnoha a mnoha lety jsme v naší farnosti organizovali zájezdy, při nichž účastníci 
mohli poznat zajímavá místa a krásy Moravy. Ještě dnes se mezi námi vyskytují 
pamětníci, kteří na tyto akce rádi vzpomínají. Nyní se k této zapomenuté tradici vracíme 
a na sobotu 6. května 2006 plánujeme zájezd do oblasti Slovácka.  
 

 
Baťův kanál 

 
 
Program bude následující:  
- plavba lodí po Baťově kanálu ve výletní lodi  
- návštěva zámku Milotice a přilehlého parku  
- mše svatá v kostele v Polešovicích, kdy nás přivítá náš krajan a polešovický farář - Vít 
Hlavica  



Cena zájezdu pro 1 osobu je 250 - 300 Kč, podle počtu přihlášených účastníků. V této 
ceně jsou zahrnuty vstupenky na výletní loď, vstupenky do zámku Milotice a doprava 
autobusem. 

 
zámek Milotice 

 
Pokud bude zájemců málo, zájezd se pochopitelně neuskuteční. Bližší informace Vám rádi 
sdělí:  

Petr Švach 777231992  
Pavel Heinz 605264314  

Těšíme se na Vaši účast. 
 

 
 

* * * 

FARNÍ KNIHOVNA – MÍSTO SETKÁVÁNÍ (VÝZVA) 
Na svém posledním jednání se pastorační farní rada shodla na realizaci projektu Farní 
knihovna jako místo setkávání. Mělo by se jednat o možnost výpůjček knih s duchovní 
tématikou a neformálního setkávání – posezení u šálku čaje nebo kávy v určitých 
provozních hodinách knihovny. Věříme, že podobná aktivita bude vámi farníky přijata a 
že ji budete využívat. V současné době probíhá inventura stávajících titulů, proto pokud 
máte některé knihy už delší dobu vypůjčeny, vraťte je prosím zpět do knihovny, a máte –
li některé knihy, které jste ochotni zapůjčit konkrétním zájemcům, doručte jejich seznam 
duchovnímu správci farnosti. 
Aby mohla farní knihovna takto fungovat, je nutné najít dobrovolníky, kteří by si 
na sebe vzali funkci knihovníka a závazek pravidelného obsluhování knihovny 
(zatím se počítá s otvírací dobou jeden den v týdnu asi 2 hodiny). Zájemci se 

mohou do konce dubna přihlásit u správce farnosti P. J. Můčky.   
 

* * * 
Připomínáme. V sobotu 10. června se uskuteční pouť našeho děkanátu za obnovu rodin 
a nová kněžská povolání do Olomouce (místo na Velehrad) v rámci roku Arcidiecéze. Bylo 
by vhodné, aby si všichni farníci, neplánovali na tento den nic jiného, aby se nás mohlo 
co nejvíce zúčastnit. Proto připomínám tuto pouť již nyní. 

 
* * * 

KDE HLEDAT “ŠTĚSTÍ” 



Na hřišti v parku se potkaly dvě mladé maminky a daly se spolu do řeči. Jedna nad 
kočárkem se spinkajícím miminkem neustále vzdychala – kolem dítěte je přece tolik 
práce a babička chodí “vozit” jen dvakrát v týdnu, byt mají malý, manžel je pořád v práci 
a zdaleka nevydělá tolik, kolik by bylo potřeba. 
Ta druhá s úsměvem pozorovala své dva starší synky, kteří si hráli na pískovišti. Pak 
s příjemnou samozřejmostí nabídla na lavičce prs svému nejmladšímu a vystupující 
bříško se čtvrtým potomkem se nedalo přehlédnout. “Taky máme malý byt,” odpověděla 
své sousedce. “Ale mám pocit, že prožívám úžasné období života. Máme téměř čtyři děti 
a kupujeme s manželem kus země, kde hodláme pomalu a příjemně vybudovat dům. 
Jsme mladí, máme spoustu času a milujeme se všichni spolu.” 
Už víte, co znamená pozitivní přístup k životu? Věřte, že štěstí na vnějších podmínkách, 
ale na stavu vaší duše. 
 

Mnohý člověk by šel za trochou štěstí “světa kraj”… Je nutná tak daleká cesta? 
 

Helena Chvátalová –  
Malá povzbuzení pro mámy a táty 

(D.K.) 
* * * 

MISTROVSTVÍ FARNOSTI – TŘETÍ KOLO. 
Milí soutěžící – probuďte se !!!  
Ať počítáme jak počítáme, dnes je neděle 19.3. a vaše odpovědi nikde! Tedy, abychom 
nekřivdili těm, kdo odevzdali včas – sešlo se nám celkem 8 odpovědí, ovšem v prvním 
kole vás bylo 19! Takže – upozornění – odevzdávejte své odpovědi do určeného 
termínu! 
Ti, co tak už učinili, se mohou těšit na závěrečné kolo – je tady posledních pár otázek. 
Pokud vám to půjde tak dobře jako dosud, bude pro nás těžký oříšek určit vítěze. Až na 
malé chybičky jsou totiž vaše odpovědi správné! A také nás těší, že se do soutěže 
zapojilo hodně starších, proto jsme se rozhodli vám poslední kolo trochu ztížit. Vy, 
kterým je 10 a více let, budete uvádět u každé odpovědi také čísla kapitol a 
veršů, kde jste odpověď nalezli – například “Ježíš se poprvé setkal s Petrem a 
Ondřejem na břehu Galilejského moře – evang. Matouš, 4. kapitola, 18 verš /nebo Mt 
4,18”. Kdyby vám to nebylo jasné nebo jste si nevěděli rady, přizvěte si na pomoc 
někoho staršího. Takže pojďme se naposled podívat na evangelia podle Matouše a 
Lukáše. 
 
Tady jsou slíbené otázky na DUBEN: 
 
Když Ježíš působil v Galilei, pomohl mnohým lidem. 
1. Napiš dva příklady, kdy uzdravil někoho, kdo prosil sám za sebe. 
2. Uveď dva příklady, kdy uzdravil někoho, za koho prosili jiní. 
3. Napiš dva příklady, kdy pomohl někomu, kdo o to ani neprosil. 
4. Stalo se také, že Ježíš někoho vzkřísil z mrtvých. Napiš kdo to byl (také dva 
případy). 

5. Mohl Ježíš odpouštět hříchy? Jestli ano, udělal to někdy? (Napiš kdy nebo komu.) 
6. O kom Ježíš mluvil, že jsou jeho příbuzní? 
7. Při jaké příležitosti čteme o tom, že Ježíš spal? 
8. Kvůli čemu se jednou přeli učedníci mezi sebou? 
9. K čemu přirovnával Ježíš Boží království (království nebeské)? Uveď alespoň čtyři 
příklady. 

10.Kdy se stalo, že se Ježíš rozhněval? 
 
Své odpovědi odevzdávejte katechetkám nejpozději do pátku 21.4. (později 
odevzdané odpovědi budou hodnoceny s bodovou ztrátou). 
Celkové vyhodnocení vyhlásíme a vítěze odměníme v měsíci květnu – všechno se včas 
dozvíte. 

Tak hodně štěstí! 



 
A ještě odpovědi na březnové otázky: 
 
1. Jmenoval se Jan. Měl oblečený šat z velbloudí srsti a jedl kobylky a med. 
2. Lidem radil, aby se rozdělili o své jídlo a oblečení s těmi, kdo nemají žádné. Celníkům 
radil, aby nevymáhali víc, než mají nařízeno. Vojákům radil, aby nikomu nečinili násilí, 
nikoho nevydírali a spokojili se se svým žoldem. 

3. Chtěl se nechat pokřtít. 
4. Když byl Ježíš pokřtěn, otevřela se nebesa a sestoupil na něho Duch Boží v podobě 
holubice. Z nebe promluvil hlas: “Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.” 

5. Ježíš pak odešel na poušť a byl tam 40 dní a nocí. 
6. Nejdřív po něm ďábel chtěl, ať z kamení udělá chléb. Pak mu slíbil všechna království 
země, když se mu pokloní. Nakonec ho nabádal, aby seskočil dolů z vrcholku chrámu. 

7. Bylo to na břehu Galilejského moře. 
8. Ježíš učil v synagogách, kázal evangelium, uzdravoval nemocné, mluvil k lidem 
v podobenstvích, vyháněl zlé duchy…po celé Galilei. 

9. Bylo to v sobotu. 
10.Lidé v synagoze se velice rozzlobili, hnali Ježíše z Nazareta a chtěli jej shodit ze skály. 
On ale prošel mezi nimi a šel dál. 

 
(L.J.) 

* * * 

OSMISMĚRKA NA DUBEN 
Řešení z března:” ODCHÁZEJÍ” 
 
“Přátelství musí obsahovat nekonečně více…(viz osmisměrka) než láska.” 

       Stéphanie de Genlisová  

E B O N Í T E S V E 

N C O P B CH T O C C 

K Í I J A R E I D U 

L L L V K V N B O O 

A P E Z O O A O CH M 

D R R K K K V R Á O 

N A Š A Y O O I N L 

O Y R J H B L R C O 

V T O N Á A C Í T E 

S V E T T E L Č N O 
 

 
Abecedně: 
 
BOJKOVICE, BRNO, CHEB, KLADNO, KOLÍN, KYJOV, NÁCHOD, OLOMOUC, OPAVA, 
OTROKOVICE, PRAHA, STRAKONICE, TÁBOR, TELČ, VSETÍN, VYŠKOV, ZLÍN 
 

Tajenka osmisměrky z března 2006 : ...odcházejí.“ 
 

Úspěšní luštitelé: Mirka Húšťová, Kristýna Kozubíková, Marie Machů, Veronika Machů, 
Ludmila Mikulková, Barbora Václavíková 

Ke správným luštitelům únorové osmisměrky patří také Maruška Machů ze 4. tř., jejíž 
lístek se správně vyluštěnou tajenkou se zpozdil.  
 

* * * 



 ZPRÁVY A INFORMACE 
 
Měsíční adorace ve farním kostele - jednou za měsíc vždy ve čtvrtek po mši svaté. 
Podrobnosti budou oznámeny v nedělním ohlašování. 
 
Poděkování. Vedoucí a děti z Klubíčka děkují všem ženám, které jim darovaly šátky, 
které potřebují k jejich činnosti. Pán Bůh zaplať. 
 
Občanské sdružení Malá Antiochia – O.S.M.A. 
 V minulých letech měly děti z naší farnosti možnost jet na letní tábor s Malou Antiochií. 
Za poslední rok se hodně změnilo – aby mohly tábory dál fungovat a poskytovat dětem 
určitý standard, bylo založeno Občanské sdružení, které tyto tábory zaštiťuje. Tímto 
krokem má být dosaženo: 
- profesionalizace (vedoucí musí mít doklad o školení, zdravotník musí mít oficiální a 
schválený zdravotnický kurz), 
- lepší kontrolovatelnosti (členové kontrolní komise navštíví jednotlivé turnusy a dohlížejí 
na program, hygienu, potřebné doklady), 
- průhlednosti při financování, přijímání darů, získání podkladů pro žádost o dotace 
z MŠMT atd. 
Přesto se nedomnívám, že tábory neztratily svůj “rodinný charakter”. Vedou je osvědčení 
vedoucí a počet dětí na 1 turnus je maximálně 30. 
 Jestliže máte zájem podílet se na chodu Malé Antiochie, můžete se stát členy tohoto 
občanského sdružení. Na požádání mohu poskytnout stanovy. A dobrá zpráva pro 
registrované členy O.S.M.A.: valná hromada pro vás odhlasovala slevu z ceny tábora! 
 Tento rok se chystá pro děti z Újezda a okolí a jejich dlouholeté kamarády ze Sobůlek 
tábor v Boršicích v termínu 4.-14. 8. 2006. Cena tábora je Kč 1200,-. Děti se mohou těšit 
na výlet do středověku. Informace a přihlášky případným zájemcům poskytnou: Lenka 
Šůstková v Újezdě, Maruška Stružková v Drnovicích a Petra Zvonková ve Vysokém Poli. 

Mgr. Jana Kořenková 
Člen výkonného výboru O.S.M.A. 

 
* * * 

 

SKUPINY ÚKLIDU  
v měsíci dubnu 2006: 

 
 Újezd: Drnovice: Slopné: 

1.4.: 7. 5. 16. 
8.4: 8. 6. 1. 

15.4.: 9. 7. 2. 
22.4.: 10. 8. 3. 
29.4.: 11. 9. 4. 

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

  


