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DVACET LET OD SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ 
KŘESŤANSKÁ NADĚJE 

 
A vydali se za Hvězdou… 
Dát se na cestu do neznáma, 
Vykročit  
a nepodlehnout obavám. 
Nejdu do tmy.  
Na cestu mi svítí Boží hvězda. 
Vede mě k cíli. 
Chci se poklonit svému Stvořiteli 
Svému Bratru. 
Vzdát dík a chválu. 
A složit u nohou dar, 
nebo své břímě? 
Ježíš mne nenechá odejít s prázdnou. 
Dává mi sám sebe. 
Ne, teď už nemohu  
se vrátit stejnou cestou. 
Musím jít jinudy 
ke svým bratřím a sestrám. 
A přinést Hvězdu 
Do hledajících srdcí. 

 
 
 

*** 
 

Hojnost Božího požehnání do Nového roku 2010, zdraví těla i duše, 
milost Ducha svatého a ochranu Panny Marie všem svým farníkům vyprošují 

otec Jan a otec Tomáš 
 

*** 
  



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 se mladí lidé učili používat moderní sdělovací prostředky ke svému osobnímu růstu a 
k lepší přípravě na svou službu společnosti. 
 
Úmysl misijní:   
Aby si všichni věřící v Krista uvědomovali, že jednota mezi křesťany je podmínkou 
účinnějšího hlásání evangelia. 
 
Úmysl národní:   
Abychom v Duchu a pravdě dokázali vést dialog s lidmi jiných názorů, abychom dovedli 
pozorně naslouchat a nacházet správná slova a postoje pro své svědectví Kristu.  
 
Úmysl farní:   
Aby láska k Bohu byla u všech věřících dosvědčována láskou k bližnímu. 

 

*** 
 

Bůh buď v hlavě mé a v mém chápání 
 

Bůh buď v očích mých a v mém dívání 
 

Bůh buď v ústech mých a v mém mluvení 
 

Bůh buď v srdci mém a v mém myšlení 
 

Bůh můj střež odchod můj a konec na zemi 
 
 

*** 
  



Z  FARNÍCH  MATRIK : 
 

Do společenství víry jsme skrze svátost křtu v měsíci prosinci 2009 přijali: 
 

Matyáše Josefa Bláhu - Horní Lhota 
 

*** 
V měsíci prosinci 2009 

odešli  na věčnost a byli pohřbeni: 
 

5. prosince: 
František Hušť - 58 let 

Vysoké Pole 107 
 

10. prosince: 
Milan Otras - 71 let 

Loučka 102 
 

21. prosince: 
Jaroslav Máčala - 75 let 

Horní Lhota 29 
 

Odpočinutí věčné dej jim, Pane, 
a světlo věčné ať jim svítí. 

Ať odpočívají v pokoji. 
 

*** 
 

POSELSTVÍ PANNY MARIE 
Nejnovější poselství 
Poselství z 25. listopadu 2009 
 
"Drahé děti!  
V tomto milostiplném čase vás všechny vyzývám, abyste obnovily modlitbu ve svých 
rodinách. Připravte se s radostí na Ježíšův příchod. Dítka, ať vaše srdce budou čistá a 
vlídná, aby tak láska a teplo tekly skrze vás do každého srdce, které je daleko od Jeho 
lásky. Dítka, buďte moje vztažené ruce, ruce lásky pro všechny, 
kteří se ztratili, kteří nemají více víru a naději. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“ 

                          Připravila Eva Hořáková 
 

JEDNOTA KŘESŤANŮ 
Každoročně se vídávám s biskupy jiných církví, třeba s až čtyřiceti luterány, protestanty, 
anglikány i pravoslavnými, když máme setkání na základě spirituality jednoty. Zde 
zažíváme bratrskou atmosféru rodiny, každoročně však zazní otázky: „Nemohli bychom 
už celebrovat společně? Jak je možné, že nás oltář rozděluje?“ To, co nás dělí, je odlišný 
názor některých křesťanských církví na kněžský úřad a jeho předávání, na papežskou 
posloupnost, na poslání kněze, „ministeria Christi“, od Krista a nakonec na chápání 
eucharistie: je to památka nebo skutečná přítomnost?  
Existují smíšené teologické komise, které o těchto problémech stále jednají. Tuším,    že 
papež Jan XXIII. říkal, že je zapotřebí tyto teology odvézt na opuštěný ostrov, nedát jim 
jíst, a dokud se nedohodnou, je odtamtud nepustit.  
Tyto věci jsou bolestné a někdy o nich mezi sebou diskutujeme. Někteří říkají: „Když 
budeme spolu celebrovat, nastane jednota.“ Ale my tvrdíme, že eucharistie je výrazem 
jednoty už dosažené, kterou zatím nemáme, protože tu stále ještě existují názorové 
rozdíly. Proto musíme napřed tyto rozdíly překonat a pak teprve jít spolu k oltáři. Papež 



Jan Pavel II. to krásně napsal ve své knize Překročit práh naděje: Jednota, která bude, 
neznamená, že ostatní vstoupí do naší církve. To se už dávno neříká. Ale bude jedna 
Kristova církev a papež se domnívá, že její jednota bude pluralitní, např. formy zbožnosti 
budou v jednotlivých tradicích různé. Papež také tvrdí, že Bůh možná dopustil toto 
rozdělení kvůli našim hříchům, protože chce, aby se v jednotlivých oddělených částech 
rozvíjel nebo prohluboval určitý bod nauky. Proto se teď, když se sejdeme, můžeme 
vzájemně obohatit. 
Když jsme hledali lék na tuto naši bolest – bylo to v roce 1995 v Tridentu, kdy se slavilo 
výročí Tridentského koncilu, který toto rozdělení zpečetil – dlouze jsme o tom diskutovali 
a došli jsme k závěru, který je důležitý i pro ekumenismus „dole“: že máme tolik 
společného, co je zapotřebí žít. Máme společné evangelium. Máme společný křest. S 
většinou církví jsme se dohodli na udílení křtu způsobem, jak to vyjadřuje Písmo, a 
vzájemně si uznáváme platnost křtu. Máme tedy společný křest, z čehož plyne, že máme 
společného Ducha svatého. Duch svatý není jenom katolický, ale je dán tomu, kdo věří a 
příjme platný křest. Máme společný Otčenáš, máme společné Věřím v Boha, alespoň to 
apoštolské.   
 A máme společnou vzájemnou lásku: Krista, který je uprostřed nás tam, kde jsou dva 
nebo tři. „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed 
nich.“ (Mt 18,20) Toto bohatství, které můžeme žít, a ne jen čekat a naříkat nad tím, že 
ještě nemáme to vrcholné a poslední. Toto je třeba žít a tím se přibližujeme k jednomu 
kalichu. Když jsme tak společně nesli tuto bolest, řekli jsme si: Kristus vykoupil člověka 
tím, že prožil opuštěnost Otcem a přijal odloučenost od něj. Jestliže my vzájemně cítíme 
toto odtržení a nejednotu stejně jako Kristus a přijmeme je, přispíváme tím k růstu 
jednoty.  

                       (podle knihy Miloslava Vlka 
Úvahy o životě a smrti 

 zpracoval Václav Ulrich) 
 

*** 
POKOJ A DOBRO 

IX. Vize, Naděje A Ideály: Boží Království Mezi Námi 
64. Církve Nabízejí Nové Přístupy – Nebojme Se Jít Proti Větru 

 
„ … přesto, že Církev potřebovala nemálo času k tomu, aby demokracii a lidská práva 
přestala vnímat jako útok na ni samotnou, rozeznala v nich součást svého programu a 
shodu s Evangeliem. Završením této cesty je encyklika Pacem in terris 1963 papeže Jana 
XXIII., která je projevem úcty Církve k modernímu pojetí lidských práv a pochopením 
jejich významu pro pokojné soužití národů. Ale i svoboda a lidská práva mají své meze, 
které v encyklice Centenssimus annus definuje papež Jan Pavel II. těmito slovy: „Ve 
světě bez pravdy ztrácí svoboda svůj základ a člověk je vystaven násilí vášní a otevřené 
či skryté manipulaci“. (Arcib. R. Marx).  
V současnosti bude třeba hledat zcela nová řešení v situaci, kdy se dlouhodobě nedaří 
zajišťovat práci pro větší část populace v produktivním věku. „Konec práce“ nemusí 
znamenat konec smysluplné lidské aktivity. Pokud se podaří neziskovému sektoru, kde 
jsou lidé vedeni lidskou sympatií, rozvinout nové formy svépomoci, pak ani pro ty, kdo 
jsou již ve věku post-produktivním či ztratili zaměstnání, nehrozí ztráta lidské 
důstojnosti. Péče o děti, o rodinu, práce v domácnosti, ve výchovných a osvětových 
zařízeních a řada dalších prospěšných aktivit jistě najde odpovídající místo (i podporu!) 
ve společenském životě; budoucnost přinese nové formy ocenění života každé jednotlivé 
lidské bytosti. Zde se pro křesťanské společenství otevírá široká oblast svědecké služby o 
tom, že lidská důstojnost se neváže jen na výkon, za nějž jsme odměňování mzdou či 
platem v tržní sféře, nýbrž je ovocem milosti, které se nám v Kristu dostává předem a 
bez zásluh. V dlouhodobé perspektivě bude patřit k úkolům sociálních etiků církví, aby 
promysleli, jak tento základní důraz křesťanské víry vtělit do sociálně-ekonomických 
pořádků. Velký význam mají iniciativy zdola, nové přístupy a pokusy křesťanů a všech lidí 
dobré vůle. Na všechny negativní tendence a sociální hrozby nám poskytuje křesťanské 



sociální učení silné podněty k hledání východisek. Bylo by však falešné tvrdit, že na 
všechno známe recepty. Musíme počítat s tím, že ideální společnost a ideální stát nikdy 
nebyl a nikdy nebude existovat. Zápas o lidsky důstojný život na této zemi nikdy 
nekončí. Chraňme si svou svobodu, vydejme se na cestu k hledání alternativ a nových 
řešení. Nebojme se nových cest, i když vedou momentálně proti větru. Nebojme se též 
vychovávat v tomto směru své děti. Statečných lidí není nikdy nadbytek.  
Svoboda se dá definovat negativně, jako stav bez omezení, podřízenosti nebo násilí. 
Svoboda patří k základním hodnotám lidského bytí; je bytostně spojena s rozumem a 
vůlí, což pozitivně signalizuje naše vnitřní tíhnutí k ní. Přirozená tendence k absolutní 
svobodě se dá teologicky vysvětlit tím, že jsme obraz Boha. Jen obraz, nikoli absolutní 
bytí. Jedna etická zásada zní: Tolik svobody, kolik je možno, a tolik omezení, kolik je 
nutno. Tato zásada byla v dějinách aplikována velmi rozdílně. Jedinec měl v různých 
epochách velmi odlišné možnosti se svobodně rozhodovat; srovnejme jen dobu 
kamennou a dnešní civilizaci blahobytu. Rozvinutější svoboda určitě není proti plánu 
Stvořitele a Vykupitele. Je pravda, že mohla i dříve, když lidé přijímali společenskou 
strukturu paternalismu za normální, působením Ducha svatého kvést pravá Boží láska a 
svatost. Zásadní vědomí bratrství a vzájemné úcty existovalo v křesťanství už dávno před 
osvícenstvím. V naší „postkomunistické“ společnosti stojí křesťanství před 
komplikovanými úkoly a problémy. Novou svobodu používají mnozí k tomu, aby se 
obohatili a co možná nejdříve dosáhli materiální úrovně „prvního světa“. Je to pro nás 
varování, abychom neztratili vnitřní svobodu vůči hmotnému blahobytu. 
Kromě nutnosti bránit se proti duchovně zničujícímu konzumismu stojí dnes před očima 
našeho lidstva „Menetekel“: rychle rostoucí ekologická krize hrozící přerůst v katastrofu, 
když se energicky nezasáhne. Politici a vědci začínají tuto situaci společně zvažovat. Je 
tím však věc se stolu? Klíč k řešení tohoto problému leží v člověku, v jeho ochotě k 
obecně lidskému bratrství. Pouze společná vůle nechat všechny žít umožní, aby nezbytná 
drastická opatření mohla být vůbec realizována. Zatím jsou však uctívány modly růstu, 
blahobytu, peněz a luxusu – na pozadí smrtící bídy mnohých. Neexistuje jiné řešení, než 
učinit důstojnou, dobrovolnou chudobu (skromnost) ctností číslo jedna a povinností. 
Komu však patří prorocké poslání – nejen kritizovat nesvědomitého boháče, ale i 
pozitivně ukazovat vlastním životem, že chudoba a štěstí se k sobě hodí – než křesťanům 
druhého a třetího světa s jejich zkušenostmi? Je to nepředstavitelně těžký úkol, ale též 
dosud nikdy nebývalá příležitost pro křesťanskou blíženskou lásku a víru. Musí být 
zaveden radikálně nový styl pro nový svět, s perspektivou pro dalších tisíc let nebo víc – 
to je výzva i pro novou svatost. Naše síla, píše O. Mádr, spočívá ve službě Pánu. Láska k 
lidem bez lásky k Bohu jako individuální nebo kolektivní sebeláska. Naše víra nesmí 
zamlčovat pravou vertikalitu. Křesťanský horizontalismus je protismyslný, víra by se tak 
stala zkaženou solí země. Jiným slovy: víra nesmí být nikdy chápána jen jako prostředek, 
teologie nesmí být nikdy redukována na motivaci k osvobození lidí. Jinak bychom 
proměnili teologii v ideologii.  
V čase globální ekonomické krize zjišťujeme, že světová ekonomika se stala hříčkou v 
rukou relativně nepatrné skupiny lidí, kteří sledují své osobní zájmy. Už neplatí, že ten, 
kdo má moc, musí mít také odpovědnost. Odpovědná politika těžko může být populární. 
Nepopulární opatření, byť nezbytná, se tudíž odsouvají. Následky budou platit ti, kteří se 
ještě nenarodili. Neřeší se problémy, které nastanou, ale pouze ty, které již nastaly. 
Poněvadž uhasit jiskru je snazší, než uhasit požár, pak řešení, která přicházejí v 
současné politické praxi téměř bez výjimky pozdě, jsou vždy náročnější a dražší, jak 
konstatuje Pavel Jajtner, náš ambasador ve Vatikánu. Např. blahobyt bez práce, 
vědomosti bez charakteru, obchod bez morálky, věda bez humanity či požitky bez 
odpovědnosti. Muselo uplynout více než 150 let naplněných utrpením a oběťmi, aby se 
ukázalo, že sociální spravedlnost nelze nastolit bez Boha, bez morálky a bez svědomí. 
Velké a slavné národy, obrovské množství lidí, zaplatily vysokou cenu, falešní proroci 
ateistického socialismu byli odhaleni, ale lidstvo se nepoučilo. Přicházejí jiní falešní 
proroci. Současná, tzv. „vyspělá“ západní společnost, která se vychloubá svobodou a 
politickou korektností, ve skutečnosti zavléká člověka do nového otroctví bezuzdného 
konzumu a vytváření nelegitimních potřeb. Ti, kteří mají – a že to jsme i my – nejsme v 
drtivé většině ochotni se dělit a stamiliony obyvatel této planety dál žije v chudobě, 



nesvobodě, útlaku a obavách o holý život. Arcibiskup R. Marx v závěru své knihy Kapitál. 
Obrana člověka cituje zastánce tržní ekonomiky Wilhelma Röpkeho: „ … nejhlubší 
příčinou nemoci naší kultury je duchovně-náboženská krize, která se uhnízdila v nitru 
každého jednotlivce a která může být překonána zase jen v jeho duši. Přesto, že člověk 
je především homo religiosus (náboženská bytost), už sto let se stále zoufale pokoušíme 
vystačit bez Boha či dokonce bezbožností. Smíme zastávat přesvědčení, že jednoho dne 
se nad většinou přežene jako strašlivá vlna to, co je dnes jasné jen nemnohým. Ony 
zoufalé pokusy dosáhly stavu, v němž již člověk, duchovně-morální bytost, nemůže 
existovat, což znamená, že navzdory televizi, dálnicím, cestování za požitkem a 
komfortním apartmánům, nemůže dlouho existovat vůbec. Je to, jako bychom k 
důkazům Boží existence přidali ještě jeden, nepřímý důkaz plynoucí z praktických 
následků předpokládané neexistence Boha.“ (Röpke 1979,25). 

/Vl. Měřínský/ 
 

*** 
PŘÍBĚHY DUCHOVNÍCH SPRÁVCŮ 

A KNĚŽÍ FARNOSTI ÚJEZDSKÉ 
 
V našem farním měsíčníku Život farnosti č. 7.-8./2009 nám náš pan děkan P. J. Můčka 
dal na vědomí, že v pátek 19.6.2009 o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova vyhlásil 
Svatý otec Benedikt XVI. rok kněží, který bude trvat až do slavnosti Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova v příštím roce a že při této příležitosti vzpomeneme kněze, kteří se výrazněji 
zapsali do života újezdské farnosti. Po P. Vavřinci Webrzikovi a Janu Pírkovi vzpomeneme 
v tomto měsíci kněze, jistě jednoho z nejzasloužilejších a nejstatečnějších, který zde 
působil, kterého generace zdejších dříve narozených farníků velmi dobře pamatuje. Je 
jím  

P. VLADIMÍR RŮČKA.  
Narodil se 6. srpna 1909 v Ježově u Kyjova. Ordinován byl v dubnu 1933 
v Olomouci … Působil dvě léta jako kooperátor a administrátor v Píšti na 
Hlučínsku, půl roku jako provizor v Mysločovicích u Holešova, dvě léta 
jako kooperátor a administrátor v Blatnici pod sv. Antonínkem. Dne 1. 
srpna 1937 je jmenován jako jediný kompetent o farní beneficium v 
Újezdě, nato administrátorem v Újezdě. Farářem byl P. Růčka v Újezdě 
jmenován od 1. prosince 1937. V březnu 1937 odešel dosavadní farář P. 
Vilém Schwarz a stal se farářem ve Chvalkovicích (zda u Vyškova nebo u 

Olomouce kronika neuvádí).  
Do doby než byl jmenován farářem, nastoupil v Újezdě jako administrátor. V tomto 
období, 29. srpna 1937 byla v Loučce svěcena nová dvoutřídní škola, postavená dle 
návrhů fy Baťa za 190.000 Kč. Úpravy okolí školy si vyžádaly částku 10.000 Kč, takže 
úhrnem stojí škola 200.000 Kč. Budova je velmi pěkná, zdravotní a účelná. Kazatelem, 
světitelem a celebrantem „sub divo“ byl P. Vlad. Růčka. Dne 5. září 1937 byla ve 
Vysokém Poli svěcena nová hasičská stříkačka. Kazatelem, světitelem a celebrantem byl 
P. Jaroslav Pokorný – kooperátor. Tehdejší neutěšené poměry mezi farou a školou byly 
vyřešeny přeložením řídícího Vlčka za řídícího do Pozděchova. Řídícím v Újezdě se stal 
Rudolf Polášek, bývalý řídící v Březové. Celý učitelský sbor byl vyměněn k prospěchu i 
radosti všech.  
Dne 14. září 1937 zemřel 1. prezident čsl. republiky T.G. Masaryk, jehož památce byla 
zde věnována pietní vzpomínka za veliké účasti veřejnosti, a na níž se mj. podílel 
projevem i P. V. Růčka. Celá farnost tehdy měla 3.558 obyvatel, z toho bylo 3.498 
katolíků. Celkový přírůstek tehdy činil 60, až v r. 1948 úhrnem vzrostl na 488 (za 10 let). 
V r. 1938 se do Újezda vrátil za kaplana P. Jaroslav Pokorný z Lidečka a v dubnu 1938 
zde zemřel kaplan v.v. P. Jan Uřičař. P. Růčka po svém nástupu v Újezdě se snažil 
vybavení farnosti co nejvíce zvelebit a lze říci, že se mu to na tehdejší poměry dařilo. 
Pořídil nové lavice do kostela, rozšiřoval hřbitov, začal s vydáváním Farního věstníku, 
nechal natřít střechu kostela, opravit věžní hodiny, pořídil nové bohoslužebné vybavení 
pro oltář i sakristii, nové jesličky, nechal nově natřít sokl v celém kostele, zahájil opravu 



omítky kostela a fary, pořídil rýnu na celou kostelní střechu, odvodnil, omítnul a 
vymaloval celou faru, renovoval tamní pumpu. Provedl tak generální opravu kostela a 
fary. Rovněž se postaral o cestu ke kostelu, kterou nechal vydláždit žulovými kostkami, 
které slouží dodnes, nechal pořídit ploty kolem farských zahrad, dále odvodnit zamokřené 
farské pozemky, zařídil opravu varhan, do kostela zakoupil nové sochy a elektrické 
lustry. Za jeho působení postaveny důstojné památníky padlých „Ploštinářů“ (nákladem 
pozůstalých) a rovněž padlých vojáků a partyzánů. Velkým nákladem byla rovněž 
pořízena kostelní okna. Jistě výčet činností z této doby by mohl být širší.  
Nejbolestnější a nejdramatičtější události, které se svými farníky prožil P. Růčka se udály 
během II. světové války v letech 1939 – 1945, o nichž sepsal do farní kroniky zvláštní 
obsáhlou kapitolu, kterou jsme celou zveřejnili ve farních měsíčnících k 60. výročí 
ukončení 2. světové války. P. Růčka se zapojil do ozbrojeného osvobozovacího hnutí v 1. 
čsl. brigádě J. Žižky z Trocnova, oddíl I. se sídlem na Ploštině. Vylíčení tohoto odboje i 
utrpení zdejší farnosti popsal v brožuře Ploština žaluje, která jak píše, je přiložena a patří 
do farní kroniky jako vylíčení zdejšího odboje. Bohužel, tato příloha v kronice neexistuje, 
což je na škodu věci. Asi by tam musela být přibita. 
O statečnosti a vlasteneckém počínání P. Růčky si můžeme učinit představu, že na 
počátku r. 1945 léčil se přes 5 týdnů na faře zraněný 1. velitel partyzánů na Ploštině 
Saša Kotlarov. Ležel v ložnici v 1. poschodí fary, zatímco v kuchyni spával utečenec ze 
zákopů Fr. Zvončák. Taktéž po dva měsíce se na faře skrýval Gestapem hledaný úředník 
okresního úřadu v Uherském Brodě Vladimír Syneček. Navíc každé noci Kotlarova 
navštěvovali partyzáni. Přesto nebyl prozrazen, i když farář udržoval spojení s pracovníky 
odboje, se spoluobčany, kteří pomáhali zajišťovat proviant nebo i s lékařem z Vizovic 
MUDr. Fr. Lapešem. Nejtragičtější chvíle z této doby nám zanechal P. Růčka jako 
svědectví, které zaznamenal autor historické a dokumentární publikace Roman Cílek: P l 
o š t i n a  -  příběh o lidech statečných i zbabělých, o životě a smrti, o zlobě a 
plamenech (Blok 1990). Svědectví je mementem, na které by se nikdy nemělo 
zapomenout a nedovolit nikdy a nikomu, aby se taková zvěrstva mohla konat. Cituji: 
„19. duben 1945, polední hodiny … druhá strana kleští, jižní obkličovací skupina dorazila 
zatím do Újezdu u Vizovic. A to, co se odehrálo zde, lze již rekonstruovat mnohem 
přesněji. Třeba prostřednictvím výpovědi Oldřicha Bati: „Když jsme projížděli Újezdem, 
zaklepal Machů na střechu kabiny, což byl smluvený signál. Auto ihned zastavilo. Vyskočil 
velitel výpravy a asi 6 mužů se psy. Pak se začalo střílet a my dva stáli na autě. Obraz 
těchto chvil dokresluje vzpomínka tehdy šestatřicetiletého újezdského římskokatolického 
faráře Vladimíra Růčky: „Kolem 13. hodiny přijela do  naší obce tři gestapácká auta. U 
radnice stála maringotka kočovných brusičů. Esesmani se psy seskákali z aut a dvěma 
směry se hnali přímo k nim. Pak vykřikl jeden z esesmanů. Heraus! Načež majitel vozu 
Ladislav Rangl společně se švagrem Rudolfem Pflegrem vystoupili z vozu. V domnění, že 
je chtějí legitimovat, vytáhli průkazy a předkládali je Němcům. Ti však o legitimace 
neprojevili zájem, odehnali Rangla a Pflegra stranou a bez jakéhokoliv vysvětlování či 
vyslýchání je, jak jsem osobně viděl, několika ranami z automatu usmrtili. Ve voze 
zůstala Ranglova manželka Vlasta, která zrovna obědvala a měla na rukou své půlroční 
dítě. Jeden z esesmanů po ní otevřenými dveřmi vystřelil asi šest ran z automatu a zabil 
ji. Spadla na zem a v rukou křečovitě držela dítě, které jenom náhodou zůstalo naživu. 
Po odjezdu esesmanů směrem k Vysokému Poli jsem šel k maringotce a odebral jsem 
mrtvé ženě z rukou malé dítě, které úpěnlivě křičelo a mělo na sobě krev své matky. 
Druhé dítě. Dvouletý Zdeněček Rangl, bylo strašlivou událostí, kterou muselo vidět, tak 
vyděšen, že jsem je nalezl uschované až vzadu ve voze.“ Tři životy stály alarmující údery 
Františka Machů na střechu kabiny. Tři životy zcela nevinné. Jediné provinění – potulný 
brusič Rangl prý hrával občas partyzánům na harmoniku … Po bezvýsledné prohlídce v 
bytech dvou újezdských odbojářů, na které také dle Baťova svědectví upozornil konfident 
Machů, se kolona znovu dala do pohybu. Směr: Vysoké Pole. 
Po válce v r. 1947 byl za P. Růčky zakoupen od fy Semerák v Olomouci pro kostel nový 
mramorový oltář za 120.000 Kč a posvěcen olomouckým světícím biskupem ThDr. 
Stanislavem Zelou. V r. 1948 nechal v oblouku nad hlavním oltářem vymalovat 
akademickým malířem Rajmundem Ondráčkem z Pelhřimova obraz sv. Mikuláše mezi 



chudobnými, současně s obrazy při bocích hlavního oltáře. V roce 1947 zakoupil pro 
kostel sochy sv. Petra a Pavla a obraz Našich patronů vzdávajících hold P. Marii.  
Na Ploštině byla toho roku dokončena kaple Bolestné Matky Boží. V podstatě jsou to 
hlavní akce, které P. V. Růčka v naší farnosti za svého zdejšího působení realizoval. Dílo 
se mu ve spolupráci s farníky dařilo a dodnes na něho s vděčností vzpomínají. Spravoval 
zde duchovní správu od 1.8.1937 do 30.3.1950, kdy byl vzat do vyšetřovací vazby pro 
nepřátelský postoj k lidově demokratickému zřízení a byl odsouzen ke ztrátě svobody. 
Vrátil se 28.2.1952. Žil nejprve mimo duchovní správu v Blatnici pod sv. Antonínkem, 
potom se stal administrátorem v Hradčovicích.  
Odtud odchází na odpočinek do Blatnice pod sv. Antonínkem, kde 13.3.1968 skonal a je 
zde rovněž pochován.  

/Vladimír Měřínský/ 

*** 
ŽIVOTNÍ JUBILEUM 

Dne 19.12.2009 v plné životní síle oslavil z katolické farnosti Újezd u Val. Klobouk svých 
9O-ti let pan Alois PETRŮ.  Se svou rodinou, nejbližšími a přáteli započal ve svém rodišti 
tento  významný den mší sv. ve farním kostele v Drnovicích, kterou celebroval otec 
Můčka. 
Ve svém nejsilnějším zastoupení při mši sv. v kostele mu přišla zpěvem hezky zpříjemnit 
i mužská schola z farnosti sv. Filipa a Jakuba ze Zlína. Oslava pak v počestnosti byla 
ukončena ve večerních hodinách pohoštěním oslavence v hostinci u Bodláků v Drnovicích.  
Rodáci z Drnovic a spoluobčané mu aspoň touto cestou přejí ještě hodně pevného zdraví, 
štěstí a Božího požehnání do dalších let! 

*** 
POŘAD BOHOSLUŽEB - FARNOST ÚJEZD 

 
 
10. ledna : Neděle 
Svátek Křtu Páně 
Konec doby vánoční 

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

Za + Anežku Hübnerovu (výroční mše svatá) 
Za + Karla a Marii Váňovy, rodiče z obou stran a dar zdaví 
pro živou rodinu 
Za farníky (sv. křest) 
Za + rodiče Šomanovy, + Jana Častulíka, + rodinu a 
pomoc Boží pro živou rodinu 

11. ledna : Pondělí 
Ferie           

15.20  Új.:    
 

Za + rodiče Kuníčkovy, manžely Dočkalovy, rodinu 
Trčkovu s prosbou o ochranu Panny Marie, dar zdraví  
a pomoc Boží pro živou rodinu 

 
12. ledna : Úterý 
Ferie           

15.20  Új.:   
 
17.00  Dr.:  

Za + Jana a Terezii Martinkovy, jejich sourozence, rodiče a 
duše v očistci 
Za + Ladislava Kocourka, rodiče, sourozence a duše v 
očistci 

13. ledna : Středa 
Sv. Hilaria, biskupa a 
učitele církve 

15.20  Új.:   
 
17.30  Sl.:    

Za živou a + rodinu Januškovu, Machů, Martincovu  
a Kozubíkovu 
Za + rodiče Kozubíkovy, zetě Antonína, + příbuzenstvo, 
duše v očistci a živou rodinu 

14. ledna : Čtvrtek 
Ferie 

15.20  Új.:   
 
17.00  Dr.:   

Za + rodiče Hlavicovy, Fojtů, rodinu Kirschnerovu, duše v 
očistci a Boží ochranu pro živou rodinu 
Za + rodiče Ovesné, syna, zetě, vnuka a duše v očistci 

15. ledna : Pátek 
Ferie 

15.20  Új.:   
 
 
17.30  Sl.:    

Za + rodiče Okaté, dceru Marii; + rodiče Ovesné, jejich 
dva zetě, živou a + rodinu, duše v očistci, na které žádný 
nepamatuje; dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za + Bohuslava Kozubíka, snachu, rodiče, bratry, duše 
v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 

16. ledna : Sobota 
Sobotní památka PM 

  7.30  Új.:   
16.00  Lo.:   

 
Za rodinu Vlčkovu a Pekárkovu s prosbou o pomoc Panny 
Marie při veškerém konání 

 
17. ledna : Neděle 
2. neděle v mezidobí 
Sv. Antonína, opata 

  7.00  Új.: 
  8.15  Sl.:    
 
 

 
Za Karla Dubce, dvoje rodiče, syna (k nedožitým 55. 
narozeninám), dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie 
pro živé rodiny 



  9.40  Új.:   
 
11.00  Dr.:    

Za rodiče Kořenkovy, syna, vnuka, zetě, rodiče 
Barcuchovy, syny a duše v očistci 
Za rodiče Běloňovy, syny, zetě, snachu, vnuka, vnučku  
a duše v očistci 

18. ledna : Pondělí 
Panny Marie, Matky 
jednoty křesťanů 

 
15.20  Új.:    
 

 
Za + rodiče Machů, jejich + děti, dar zdraví, ochranu a 
Boží požehnání pro živou rodinu 

 
19. ledna : Úterý 
Ferie 

15.20  Új.:   
 
17.00  Dr.:   

Za Annu Machů, dva manžele, rodiče Polčákovy, duše  
v očistci a živou rodinu 
Za + Marii Jurčagovu, dar zdraví pro živou rodinu 
Jurčagovu a Vašičkovu 

20. ledna : Středa 
Sv. Fabiána, papeže  
a sv. Šebestiána, 
mučedníků 

15.20  Új.:  
 
17.30  Sl.:   

Za + Josefa Baloucha, rodiče z obou stran, syny a duše  
v očistci 
Za + Františka Münstera, rodiče z obou stran, duše v 
očistci a dar zdraví pro živou rodinu 

21. ledna : Čtvrtek 
Sv. Anežky Římské, 
muč. 

15.20  Új.: 
 
17.00  Dr.:   

Za Jana Machů, syna, rodiče z obou stran a dar zdraví pro 
živou rodinu 
Za uzdravení rodových kořenů a duše v očistci,  
na které nikdo nepamatuje 

22. ledna : Čtvrtek 
Sv. Vincence, jáhna a 
muč. 

15.20  Új.:   
  
17.30  Sl.: 

Za Oldřicha Drgu, rodiče, sourozence a dar zdraví pro 
živou rodinu 
Za + Aloise Váňu, jeho rodiče, + rodinu Šimonů, duše v 
očistci a Boží ochranu pro živou rodinu 

23. ledna : Sobota 
Sobotní památka PM 

  6.30  Új.:  
16.00  Lo.:    

 
Za + Karla Žáčka, dceru, zetě, rodiče Čechovy, živou a + 
rodinu Žáčkovu 

 
24. ledna : Neděle 
3. neděle  
v mezidobí 
Sv. Františka 
Saleského,  
biskupa a učitele 
církve 

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

Za + rodiče Častulíkovy, Fojtů a ochranu Panny Marie pro 
živé rodiny 
Za + Karla Olejníka, duše v očistci a Boží požehnání  
pro živou rodinu 
Za + manžela Jaroslava Štrbáka, jeho + rodiče, duše  
v očistci, ochranu a Boží pomoc pro živé rodiny 
Za Františka Ovesného, syna Miroslava, rodiče, jejich děti, 
stařečky, duše v očistci, Boží pomoc  
a ochranu pro celou rodinu 

25. ledna : Pondělí 
Svátek Obrácení sv. 
Pavla 

15.20  Új.:  Za + rodiče Pomykalovy s prosbou o Boží požehnání pro 
živou rodinu 

26. ledna : Úterý 
Sv. Timoteje a Tita, 
biskupů 

15.20  Új.:  
 
17.00  Dr.:  

Za + rodiče Tkáčovy z Drnovic, jejich tři + dcery, tři zetě, 
snachu a Boží ochranu pro živou rodinu 
Za + Haničku a Marii Vránovu, manžele Vilímkovy, 
Františka Koutného a duše v očistci 

27. ledna : Středa 
Sv. Anděly Mericiové, 
panny 

15.20  Új.:  
 
17.30  Sl.:    

Za + S.M. Rosinu Kořenkovu, její rodiče, dva bratry, čtyři 
švagry a švagrovou 

 
28. ledna : Čtvrtek 
Sv. Tomáše 
Akvinského  

15.20  Új.:  
 
 
17.00  Dr.:   

Za + Josefa Fojtíka, jeho rodiče, dar zdraví, smíření a dary 
Ducha svatého pro celou živou rodinu Fojtíkovu, Mikulovu 
a Tvarůžkovu 
Za Ludmilu, Marii a Aloise Opravilovy a dar zdraví 
pro živou rodinu 

 
29. ledna : Pátek  
Ferie 

15.20  Új.:  
 
 
17.30  Sl.:   

Za + Aloise Buriánka, rodiče Buriánkovy, Kořenkovy, + 
Františka Bartoše, pomoc Boží  
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 
Za Miloslava a Marii Váňovy, dceru, + rodiče, duše 
v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

30. ledna : Sobota 
Sobotní památka PM 

  6.30  Új.:   
16.00  Lo.:   

 
Za živou a + rodinu Kozubíkovu a duše v očistci 

31. ledna : Neděle 
4. neděle  
v mezidobí 
Sv. Jana Boska, kněze 

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

Za + rodiče Mozgvovy, sourozence a duše v očistci 
Za farníky 
Za živé i + pracovníky stavební společnosti s prosbou o 
Boží pomoc pro další práci 
Za + rodinu Žákovu a Chalupovu 



POŘAD BOHOSLUŽEB - FARNOST HORNÍ LHOTA 
 

10. ledna : Neděle 
Svátek Křtu Páně 
Konec doby 
vánoční 

  6.55  
 
  9.30  

Za + Antonína a Marii Vlčkovy, jejich rodiče a Boží požehnání pro 
celou živou rodinu 
Za + Annu a Karla Pláškovy, jejich rodiče a Boží ochranu pro 
celou živou rodinu 

 
14. ledna : Čtvrtek 
Ferie 

 
16.00  

 
Za + rodiče Masařovy, Mikulkovy a ochranu Boží pro celou živou 
rodinu 

 
16. ledna : Sobota 
Sobotní památka PM 

 
17.45  

 
Za + rodiče Kunderovy, jejich rodiče, sourozence, duše v očistci 
a celou živou rodinu 

 
17. ledna : Neděle 
2. neděle v 
mezidobí 
Sv. Antonína, opata 

 
  6.55  
 
 
  9.30 

 
Za Bohumila Roubalíka, dvoje rodiče, jejich děti, rodinu 
Hutěčkovu, duše v očistci a ochranu Boží pro živé rodiny 
Za farníky (sv. křest) 

 
18. ledna : Pondělí 
Panny Marie, Matky  
jednoty křesťanů 

 
17.30  

 
Sehradice:  Na poděkování Pánu Bohu za 58 let společného 
života a Boží choranu pro celou rodinu 

 
21. ledna : Čtvrtek 
Sv. Anežky Římské, 
muč. 

 
16.00  

 
Za Aloise Hustého, rodiče Husté, Koldůškovy, Františku Rafajovu, 
duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu 

 
22. ledna : Čtvrtek 
Sv. Vincence, jáhna  
a mučedníka 

 
15.30  

 
Na poděkování Jaroslava Žáčka a Josefa Šenovského za dar 50-ti 
let života s prosbou o Boží požehnání  
a ochranu Panny Marie pro jejich rodiny. 

 
23. ledna : Sobota 
Sobotní památka PM 

 
17.45  

 
Za + Ludmilu a Františka Březinovy, celou živou  
a + rodinu 

 
24. ledna : Neděle 
3. neděle v 
mezidobí 
Sv. Františka 
Saleského,  
biskupa a učitele 
církve 

 
  6.55  
 
  9.30  

 
Za + rodiče Mottlovy, duše v očistci a dar zdraví  
pro živou rodinu 
Za + Miladu Švarcovu, manžela, rodiče,  
duše v očistci, živou a + rodinu 
 

 
28. ledna : Čtvrtek 
Sv. Tomáše 
Akvinského  

 
16.00  

 
Za + rodiče Janíčkovy, dar zdraví a Boží požehnání  
pro živou rodinu 

 
30. ledna : Sobota 
Sobotní památka PM 

 
17.45  

 
Za + rodiče Sanytrákovy, duše v očistci a celou živou rodinu 

 
31. ledna : Neděle 
4. neděle v 
mezidobí 
Sv. Jana Boska, 
kněze 

 
  6.55  
  9.30  

 
Za + Oldřicha Kovaříka, rodiče, bratry a Boží ochranu  
pro živou rodinu 
Za + Miriam Šenovskou (výroční mše svatá) 
 

 
 
 

*** 
  



RADY PRO KAŽDÝ DEN 
 
Jen pro dnešek se vynasnažím prožít den, aniž budu chtít vyřešit problém celého svého 
života jedním rázem. 
 
Jen pro dnešek budu věnovat nejvyšší péči svému chování. Nebudu nikoho kritizovat. 
Nebudu dokonce ani tíhnout k tomu, korigovat, nebo polepšovat druhé… jen sám sebe. 
 
Jen pro dnešek budu šťasten v jistotě, že jsem stvořen pro štěstí… nejen v onom druhém 
světě, ale i v tomto. 
 
Jen pro dnešek se přizpůsobím okolnostem, aniž si budu přát, aby se okolnosti 
přizpůsobily mým představám. 
 
Jen pro dnešek budu věnovat deset minut svého času dobré četbě. Tak, jako je potrava 
nutná pro život těla, tak je dobrá četba nutná pro život duše. 
 
Jen pro dnešek vykonám dobrý skutek a nikomu o tom neřeknu. 
 
Jen pro dnešek udělám něco, k čemu nemám chuť. Kdybych se ve svých myšlenkách cítil 
uražen, postarám se, aby to nikdo nezpozoroval. 
 
Jen pro dnešek si určím pevný program. Možná, že jej přesně nedodržím, ale určím si jej 
a budu se chránit dvojího zla: štaní a nerozhodnosti. 
 
Jen pro dnešek budu pevně věřit – i kdyby okolnosti svědčily o opaku – že se dobrotivá 
Boží Prozřetelnost o mne stará tak, jako kdyby nikoho jiného na světě nebylo. 
 
Jen pro dnešek nebudu mít strach. Hlavně se nebudu bát mít radost ze všeho, co je 
krásné a věřit dobrotě. 
 
Je mně dáno činiti dobro po dobu dvanácti hodin; pomyšlení, že je musím prosazovat po 
celý život, by mi mohlo vzít odvahu. 
 

Blahoslavený papež Jan XXIII. 

*** 
PANNA MARIA MATKA KŘESŤANSKÉ JEDNOTY 

 
V měsíci lednu, ve dnech 18. až 25. ledna se s celou 
světovou církví modlíme za jednotu křesťanů ve víře. 
Tuto věc, která tak bolí všechny upřímné křesťany 
svěřujeme Matce Boží, Panně Marii. 
 

 
V měsíci lednu, ve dnech 18. až 25. ledna se s celou 
světovou církví modlíme za jednotu křesťanů ve víře. 
Tuto věc, která tak bolí všechny upřímné křesťany 
svěřujeme Matce Boží, Panně Marii. 
 
Uctívej v ní neporušenost těla, svatost života! Obdivuj 
plodnost Panny, klaněj se Jejímu božskému Dítěti. Chval 
tu, která v početí nepoznala žádnou rozkoš a porodila 
bez bolesti. Veleb tu, která je úctyhodná andělům, která 
je touhou všech národů. Tu, kterou patriarchové a 
proroci poznali, vyvolenou ze všech! Chval Nálezkyni 
milosti, Prostřednici spásy, Obnovitelku všech staletí, 



veleb tu, která je vyvýšena nad všechny sbory andělů v nebeském království! 
To o ní církev předzpěvuje, to o ní učí zpívat. Uctívejte ji z celého srdce, z hlubin duše, 
všemy způsoby, neboť to je vůle toho, který chtěl, abychom všechno dostávali skrze 
Marii. Jako oči služebnice prosebně vzhlížejí k rukám její paní, tak tato rodina Ji prosí o 
Chléb života. Skrze Ni máme Chléb života na stole Oltářní svátosti, skrze Ni též jednou 
dostaneme Plod života na stole věčné radosti – Ježíše, požehnaný plod Jejího života. 

Z kázání sv. Bernarda 
z Clairvaux o Panně Marii 

*** 
    ZAMYŠLENÍ A PODĚKOVÁNÍ ZA MINULÝ ROK 2009 

 
Úderem půlnoci 31. prosince opět jeden rok našeho života zapadl v moři věčnosti a my, 
stojíce na prahu roku nového, alespoň kratičce se ohlížíme zpět, abychom zhodnotili 
uplynulý čas 365 dnů, poděkovali Pánu Bohu za prokázaná dobrodiní a také všem, kteří 
se jakýmkoliv způsobem podíleli na budování Božího království v našich farnostech. 
 Děkovat neznamená jenom říkat "děkuji". Děkovat, znamená pamatovat si lásku. 
Děkovat znamená předávat lásku dál. Proto jsme si o letošní děkovné pobožnosti 
nejdříve snažili všimnout toho, jak jsme si po celý rok byli pamětliví Boží lásky a jak jsme 
ji předávali dál. 
 První náš dík patřil Bohu za udělená dobrodiní v uplynulém roce, především za 
milosti a dary udělené nám skrze svaté svátosti: 
 V uplynulém roce bylo v újezdské farnosti pokřtěno 11, v hornolhotské 8 dětí. 
 Společnou cestu životem skrze svátost manželství začalo v újezdské farnosti 10, v 
hornolhotské 1 manželských párů.  
 K prvnímu svatému přijímání přistoupilo v újezdské farnosti 22, v hornolhotské 13 
dětí. Během roku se podalo v újezdské farnosti 420000, v hornolhotské 12000 svatých 
přijímání.  
 Každý měsíc nabízíme našim nemocným a starým lidem setkání se Svátostným 
Spasitelem ve svátosti smíření a Eucharistie. Tuto službu nás kněží pravidelně využívalo 
v újezdské farnosti 10, v hornolhotské 15 nemocných a starých lidí doma, dále asi 20 – 
25 v Domově pro seniory v Loučce. 
 V letošním roce byla otcem arcibiskupem zřízena a požehnána kaple v domě 
manželů Machových v Nehradicích. Otec arcibiskup povolil uchovávat zde Nejsvětější 
svátost oltářní. Kaple slouží věřícím v Sehradicích, kteří se v ní shromažďují ke společné 
modlitbě vždy v úterý večer. Pravidelná mše svatá je zde jedenkrát za 14 dnů obyčejně v 
pondělí večer, mimořádně mariánské pobožnosti (večeřadlo). 
 

*** 
Poslední službu lásky jsme prokázali v újezdské farnosti 32., v hornolhotské 12. věřícím a 
obyvatelům farnosti. 
 Na všechny tyto zemřelé pamatujeme v denních modlitbách a při oběti mše svaté. 
 

*** 
 Duchovní služba může být obsáhlá a kvalitně vykonávaná, když má kněz dostatek 
obětavých pomocníků. Proto je třeba poděkovat všem, kteří po celý rok obětavě 
pomáhali při zajišťování bohoslužeb v našich kostelích i při ostatních akcích, které se ve 
farnosti v uplynulém roce uskutečnily. Poděkování patří všem ženám, které se obětavě 
starali o úklid a výzdobu našich kostelů a kaplí, kostelníkům a varhaníkům, lektorům, 
zpěvákům, muzikantům, členům ekonomické i pastorační rady, všem ministrantům a 
děvčatům ve schóle velkým i malým. Také všem spolupracovníkům v redakční radě 
našeho měsíčníku, především panu učiteli Vladimírovi Měřínskému.  
 Upřímné poděkování patří všem dobrodincům, kteří podporují činnost naší farnosti 
svými modlitbami a obětmi, jakož i peněžními a hmotnými dary: 
 
  



FARNOST ÚJEZD 
Zůstatek z loňského roku: 81  085,11 Kč 
Příjmy za rok 2009 celkem: 1 485 697,12 Kč 
 
sbírky: 670 032,00 Kč             
dary právnických i fyzických osob: 320 201,00 Kč  
příspěvky z rozpočtů obcí a kraje:  
Obec Loučka 20 000,00Kč,  
Obec Újezd 162 000,00 Kč (zaplatil opr. věž. hodin),  
Zlínský kraj 300 000,00 Kč 
Příspěvek nadace Děti-kultura-sport  20 000,00 Kč 
za pronájem antény: 12 000,00 Kč  
úroky z vedení účtu: 424,12 Kč 
ostatní příjmy: 1 040,00 Kč    
 
Výdaje za rok 2009 celkem: 1 542 110,83 Kč 
režijní (elektřina, plyn, voda, šk. a  kanc., pomůcky, apod.): 372  027,83 Kč 
odeslané sbírky a příspěvky diecézi: 230 935,00 Kč  
opravy věže: 759 159,00 Kč  
ostatní opravy: 120 302,00 Kč  
pořízení nového majetku: 35 681,00 Kč  
bohoslužebné výdaje: 22 846,00 Kč 
ostatní: 1 160,00 Kč  
 
Stav k 31.12.2009: 24 671,40 Kč    
11 649,00 Kč v pokladně,  
 13 022,40 Kč na běžném účtu 
V nastávajícím novém roce plánujeme pokračovat v generální opravě farního kostela v 
Újezdě, dále je třeba provést generální opravu zvonového zařízení v Drnovicích i ve 
Slopném. 
 
FARNOST HORNÍ LHOTA 
Zůstatek z loňského roku: 964  890,43 Kč 
Příjmy za rok 2009 celkem: 1 108 062,09 Kč 
sbírky: 505 887,00 Kč 
dary právnických i fyzických osob: 483 513,00 Kč 
příspěvky z rozpočtu Obce Sehradice: 5 000,00 Kč  
příspěvek nadace Děti-kultura-sport:  100 000,00 Kč 
nájemné: 8 580,00 Kč   
úroky z vedení účtu: 1 982,09 Kč       
ostatní: 3 100,00 Kč   
 
Výdaje za rok 2009 celkem: 1 431 308,00 Kč 
režijní (elektř., plyn, voda, šk. a kanc., pomůcky apod.): 179  307,00 Kč 
odeslané sbírky a příspěvky diecézi: 100 413,00 Kč  
výdaje spojené se stavbou nového kostela v Dolní Lhotě:  
1 107 733,00 Kč 
bohoslužebné výdaje: 26 844,00 Kč 
nákup dlouhodob. majetku (koberec, expanzomat): 11 365 Kč 
ostatní drobné výdaje: 5 646,00 Kč  
 
Zůstatek ke dni 30.12.2009: 641 644,52 Kč  
            4 908,00 Kč v pokladně  
                      636 736,52 Kč na běžném účtu 
  



V nastávajícím novém roce plánujeme pokračovat ve stavbě kostela v Dolní Lhotě a 
provést generální opravu zvonového zařízení ve farním kostele. 
Na všechny naše dobrodince, živé i zemřelé pamatujeme denně v modlitbách a při oběti 
mše svaté. 

*** 
Zveme Vás na 

 
KONCERT 

CIMBÁLOVÉ MUZIKY 
HRADIŠŤAN 

 
v kostele v Újezd 

v neděli 24. ledna 2010 
v 17.00 hodin 

 
*** 

 
SKUPINY ÚKLIDU 
V kostelích újezdské farnosti 

v měsíci leden 2010: 
 

Datum: Újezd : Drnovice :   Slopné : 
9.1.:   5. 4. 5. 
16.1.: 6. 5. 6. 
23.1.: 7. 6. 7. 
30.1.: 8. 7. 8. 
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Uzávěrka vždy 20. dne předcházejícího měsíce. Příspěvky dávejte do pokladničky v 
kterémkoliv z našich kostelů. Pro farníky zdarma. 


