Kronika farního kostela sv.Vavřince
ve Velkém Uhřínově

Předmluva

Předmluva
Před sebou máte přepis a český překlad Kroniky farního kostela sv.Vavřince ve Velkém Uhřínově.
Její záznamy vypovídají o událostech druhé poloviny 19.století a první poloviny 20.století. Poslední
řádky napsal farář Josef Čech patrně na sklonku roku 1944, tedy před více než šedesáti lety. V jejich
průběhu bylo jen málo těch, kteří obraceli stránkami kroniky a ještě méně těch, kteří ji skutečně četli.
Kronika je psána německy a až do začátku 20.let minulého století kurentem. Zejména druhá
skutečnost odrazuje i ty, kteří dobře vládnou Goethovým jazykem, a chrání tak obsah záznamů před
nepovolaným zrakem téměř stejně spolehlivě jako šifrování.
Kronika je členěna do pěti částí, jejichž název napovídá, jaké informace je v nich možno hledat:
Část I
Část II
Část III
Část V
Část VI

Kostel (Kirche).
Fara (Pfarre)
Posloupnost farářů (Reihenfolge der Pfarrer).
Podpora chudých (Armen-Institut).
Pamětihodné události (Gemeinde-Denkwürdigkeiten).

Část IV. nebyla obsazena a není tedy nedopatřením, že ji v přepisu nenajdete.
Kronika vypovídá o minulosti podobným způsobem, jako momentky ve fotoalbu. O některých
událostech se dozvídáme barvité podrobnosti, o jiných kronika mlčí. Některé roky jsou
zdokumentovány poměrně podrobně, o jiných nejsou žádné záznamy. Podobně jako tomu bývá při
pořádání fotografií, i záznamy kroniky byly v mnoha případech pořizovány se značným odstupem
a často na základě výpovědi jiných osob, kronikář nebyl vždy jejich svědkem nebo účastníkem.
Kdo byl pisatelem jednotlivých záznamů v kronice, zejména v nejstarším období, nemáme spolehlivé
informace. V kronice o tom nejsou žádné údaje.
Osobně soudím, na základě stylu, rukopisu a dalších nepřímých důkazů, že většinu zápisů provedli
faráři Klemens Finger, Franz Tomíček, Jaroslav Mihulka a Josef Čech v tomto pořadí.
Originál kroniky se zachoval v dobrém stavu a je v držení krajanského sdružení Verein der
Adlerbegirger e.v. ve Waldkraiburgu, SRN. Je mou milou povinností poděkovat pí.Hildě Pischel, za
ochotu a účinnou pomoc při pořízení fotokopií kroniky v únoru 2004, které se staly východiskem pro
zpracování přepisu a překladu.
Německý přepis se v maximální možné míře přidržuje originálu. Opravil jsem jenom zjevné chyby,
resp. jsem v textu upozornil na pravopis odlišný od současného.
V českém překladu jsem provedl pouze drobné stylistické úpravy s cílem zvýšit přehlednost
a čitelnost textu. Záznamy jsou v kronice na několika místech ilustrovány fotografiemi, výstřižky
z novin, popř. náčrtky (rozmístění církevních polností). Všechny jsou součástí přepisu až na několik
fotografií, od jejichž zařazení bylo z důvodu nízké kvality upuštěno.
Místní názvy jsou v českém překladu uvedeny vesměs v českém znění a v podobě, ve které jsou
známy a používány i v dnešní době, tj. Velký Uhřínov s osadami Bělá, Hutě, Pádolí (Podolí), resp.
Malý Uhřínov s osadami Benátky, Bukový a Tisovec. V původní německé podobě jsou uváděna
zejména jména osad Rassdorf (dnes Kamenec) a Brettgraben (dnes Polanka), která se takto
objevovala i v česky psaných soudobých dokumentech. Jejich současné české názvy se začaly
používat až po druhé světové válce, tedy v době, kterou již kronika nezachycuje. Na tomto místě je
třeba poznamenat, že v různých dokumentech se můžeme setkat s velmi rozmanitou podobou
místních názvů, často i v podobě velmi pozoruhodných česko-německých kombinovaných názvů jako
Gross- a Klein- Auřim/Auřin/Ouřin/Uřín.
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Tento stav velmi dobře dokumentují záznamy v Úplném Místopisném Slovníku Království Českého
[14], které předkládám čtenáři v úplném znění:
Uhřínov Malý, Uhřímov Malý (Auřin Klein-),
kat. i mí.obec, 65 d., 6 Č., 375 N., hejt.Žamberk, zast. a okr. Rokytnice, býv.panství Solnice, fr. Uhřínov
Velký, pošta Zdobnice Vel.; 2 tř.šk.(III,4). Část ob.: Pitschberk. Tkalcovství, Mí.ob.: U.M., Benátky,
Bukový a Tysoves [sic]: 8.95 km2, 122 d., 10 Č., 708 N.
Uhřínov Velký (Auřin Gross-),
far., kat. i mí.obec, 62 d., 6 Č., 410 N., hejt.Žamberk, zast. a okr. Rokytník [sic], býv.panství solnické,
diec. královéhradecká, vik. Rychnov n. Kn., kostel sv.Vavřince, přifařené: U.V., Bělá, Benátky,
Bukový, Hutě, Podolí, Rassdorf, Tysoves a Uhřínov Malý, farnost: 1856 katol.; 3.tř.šk.(III,4), pošta
Zdobnice Vel., telegraf Rokytnice, část. ob.: Brettgraben. Mí.ob.: U.V., Bělá, Hutě, Podolí a Rassdorf:
23.67 km2, 170 d., 6 Č., 1105 N.

Čtenáře prosím o shovívavost a současně o spolupráci, pokud by v textu zjistil faktickou nepřesnost
nebo formulační neobratnost. Při zpracování přepisu i překladu jsem byl veden snahou o co největší
pečlivost a nalezení správného výrazu i v případech. kdy popisované skutečnosti, předměty a děje již
dávno přestaly být součástí našeho světa. Ze stejného důvodu jsem považoval za účelné připojit
k českému překladu obsáhlé poznámky a vysvětlivky.
Veškeré připomínky a náměty, doplňující informace a upřesňující návrhy vítám.
Směřujte je, prosím, na adresu uvedenou níže.
Bude mi radostí, pokud Vám četba následujících stránek přinese podobné potěšení, jakého se dostalo
mně v těch okamžicích, kdy se zpočátku drobné střípky nesouvislého textu začaly skládat do obrazu
dávno minulých dnů.
Jan Formánek
Květen-prosinec 2004
Jenišovská 1175/5
158 00 Praha 5
(Uhřínov p.Deštnou č.34, tel. 494 598 456)
Tel. 603 822 003
jan.formanek@nextra.cz
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1871
Renovace dvou bočních oltářů.
Již v roce 1865 byl hlavní oltář štafírerem 1 Pohlem z Deštného vyštafírován, což přišlo na 200 zl.r.č.
2 , bývalo by to ovšem přišlo daleko dráž, kdyby faráři štafírer nedal stravu zdarma (to nejspíš znamená
"kdyby štafírer faráři účtoval i stravu"). Částka 200 zl.r.č. byla mezi farníky velmi obtížně sesbírána,
přičemž farář kvůli sbírce prošel celý, velmi rozlehlý a rozptýlený a z velké části v horách se
nacházející farní obvod od domu k domu. Teď byl tedy hlavní oltář zrenovován, ale oba boční oltáře
byly stále ve velmi špatném stavu, Spasitel na kříži byl kdysi zlacený, ale zlato více než z poloviny
oprýskalo, sochy sv.Jana, sedmibolestné matky boží, sv.Jáchyma a sv.Anny byly téměř bez barvy.
Proto se farářovy myšlenky stále upíraly na oba oltáře a stále v něm přetrvávalo přání nechat
zrenovovat i tyto oltáře. Ale kde vzít peníze ? Protože sbírka na hlavní oltář byla velmi namáhavá
a obtížná, nechtěl farář znovu podrobovat zkoušce smysl pro dobročinnost svých, beztak převážně
chudých farníků. Rozhodl se nechat zrenovovat Spasitele a čtyři ostatní sochy ze svých namáhavě
shromážděných úspor. Povolal tedy štafírera Pohla z Deštného a tento žádal za vyštafírování 100
zl.r.č.. Tento obnos mu farář vyplatil ze svého, bez toho, že by farníky žádal byť o jeden jediný
krejcar. Teď již tedy byly oltáře s boží pomocí a přispěním opraveny, bylo ovšem ještě spousta toho,
co potřebovalo renovaci a co leželo faráři na srdci.
Vyštafírování kazatelny a vymalování presbytáře.
Stejně tak jako oltáře i kazatelna potřebovala renovaci. Farář povolal malíře a současně štafírera
z Nového Hrádku, Johanna Hoňka a vyptal se, co by požadoval za vyštafírování kazatelny. Tento
požadoval 70 zl.r.č. za podmínky, že mu bude zdarma poskytnuta strava po dobu práce, rovněž se
vyjádřil, že by zároveň rád vymaloval presbytář 3 a sice za levnou cenu 60 zl.r.č., pokud ovšem
rovněž dostane stravu zdarma. Farář se se štafírerem dohodl na částce 150 zl.r.č.. Ale teď nastala
faráři velká starost, kde sehnat peníze. Nezbylo mu nic jiného než znovu podrobit zkoušce smysl pro
dobročinnost svých farníků a uspořádat sbírku. Při této sbírce šel farář znovu od domu k domu
a opravdu obnos shromáždil a bylo přistoupeno k vyštafírování a vymalování. Stravu pro tři osoby po
dobu tří týdnů poskytl farář, což určitě přišlo na částku 40 zl.rč.; protože se ovšem jednalo o zkrášlení
božího stánku, udělal to s radostným srdcem.
Vymalování chrámové lodě
Jakmile byl vymalován presbytář, neslo se všeobecně mezi farníky, kdyby tak jenom byl vymalován
i zbytek kostela. Rozdíl mezi presbytářem a chrámovou lodí byl příliš velký; neboť kostel už od roku
1848 nebyl vybílen. Protože tam malíř ještě byl, zeptal se ho farář co by jen mohl požadovat za
vymalování chrámové lodě a on řekl: když dostanu 150 zlatých, tak ji vymaluji. Jelikož kostel by
beztak musel být vybílen na náklady církevního jmění, což by stálo nejméně 70 zl.; obrátil se farář na
chvályhodný patronátní úřad v Kvasinách s poníženou prosbou, aby tento ráčil, po zrenovování již
celého kostela z dobročinných prostředků, dobrotivě nechat vymalovat i chrámovou loď, což by
nepřišlo o moc dráž než vybílení a k tomuto musí beztak dojít, protože kostel již od roku 1848 nebyl
vybílen a vymalování by vydrželo přinejmenším stejně dlouho jako vybílení a jeho přání bylo
vyslyšeno a částka120 zl.r.č. schválena. Scházelo tedy ještě 30 zl.r.č., aby bylo pokryto
požadovaných 150 zl. Proto byla uspořádána ještě jedna sbírka a sice tentokrát mezi jinochy
a dívkami farního obvodu, které dopadla nade všechna očekávání dobře; sešlo se 55 zl., bylo tedy
pokryto nejenom scházejících 30 zl., dokonce zbylo 25 zl., za které byly místním truhlářem Karlem
Stumpfem natřeny kostelní lavice. Dobrotivý bože zaplať všem, kteří se přičinili o zkrášlení božího
stánku, na zemi i na nebesích.
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1873
Renovace kříže před kostelem.
Přestože kříž před kostelem byl zrenovován teprve v roce 1854 za faráře Franze Smetany, pozlacení
a nátěr byly zcela vybledlé a bylo třeba nové renovace, proto se farář opětovně obrátil na svoje
farníky a byl tak úspěšný, že se mu sbírkou do měšce kolujícího při bohoslužbě podařilo shromáždit
částku 35 zl. 60 kr., za kterou kamenosochař Josef Langer z Deštného kříž zrenovoval, farář mu
ovšem znovu musel poskytnout stravu.
1874
Svatý hrob.
Sv.hrob byl v tak nuzném stavu, že ani z nejmenšího neodpovídal vznešenosti zanícení pro víru.
Proto se obrátil farář na chvályhodný patronátní úřad v Kvasinách s uctivou prosbou, aby mu přece
ráčili dovolit pořízení nového sv.hrobu na náklady církevního jmění a prosbě bylo k jeho radosti
vyhověno. Obdržel obnos 80 zl.r.č., za což byl sochařem z Lukavice zhotoven dnešní svatý hrob se
Spasitelem v životní velikosti. Byl sice jednoduchý, ale přesto odpovídal vznešenému určení.
1876
Nové oltářní plátno od dobrodinců.
Na velikonoce roku 1876 se faráři dostalo velké radosti. Nějaká Ann Pauer, dcera manželů Christofa
a Marianny Pauer z Velkého Uhřínova mu přinesla lněné oltářní plátno pro hlavní oltář s krajkami
a s nápisem ,,Et voebam iaro factum est" od sourozenců Dittrichových z Königshain u Kladska. Bůh
to dobrodincům zaplať.
Vidi 5.července 1877
Dr.Novák L.s.
b. vikář
Vidi 7.července 1879
Josef ....
......... (Podpis visitátora nečitelný)
1878
Sejmutí a opětovné nasazení kříže na velké kostelní věži.
Již po mnoho let byl kříž na velké kostelní věži velmi silně nakloněn na stranu a bylo velké
nebezpečí, že by tento při prudké bouři, o které v těchto drsných horách není nouze, mohl spadnout.
Jelikož by ale sejmutí a znovunasazení a oprava poškození kvůli zhotovení lešení zapříčinilo spoustu
výdajů a jelikož se již tři roky usilovalo o oplechování věže a vydání souhlasu se zažádaným novým
pokrytím střechy věže se očekávalo každým dnem, proto se narovnání kříže znovu a znovu
odkládalo, až konečně v roce 1878 bylo vydáno laskavé svolení k pokrytí střechy věže. Při této
příležitosti tesaři Franz a Johann Obst a Johann Stumpf, všichni tři z Velkého Uhřínova, kříž dne
12.července 1878 sejmuli. Příčina naklonění spočívala v tom, že středový trám, na kterém je kříž
nasazen, byl úplně zpráchnivělý. Středový trám byl výše zmíněnými třemi tesaři z části nově
zhotoven a kříž byl 23.července 1878 klempířem Ignazem Politskym z Jaroměře spolu s dvěma
pomocníky znovu nasazen.
1879
Pokrytí věže plechem a kostela břidlicí.
Jelikož na jaře 1879 byla laskavě schválena již před třemi roky podaná žádost o provedení nezbytně
nutných stavebních prací a oprav na farním kostele jako pokrytí střechy věže plechem, pokrytí
střechy kostelní lodi břidlicí, vydláždění předsíně a části kostela a tesař Josef Hak z Jaroměře přijal
zakázku na provedení stavebních prací zadanou na základě výběrového řízení, byly ještě v létě téhož
roku zahájeny práce. Pokrytí střechy věže nechal dodavatel díla provést od klempíře Ignaze
Politskeho z Jaroměře, který také svoji práci provedl ve čtyřech týdnech k největší spokojenosti.
Pokrytí střechy kostela břidlicí nechal dodavatel díla provést od pokladače břidlice ze Smiřic; tito byli
ale velmi lehkomyslní, hrám a pití holdující mladíci, proto také jejich práce nezaslouží pochvaly.
Vydláždění předsíně čtvercovými dlaždicemi provedl zedník Amand Pohl z Rokytnice k obecné
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spokojenosti. Jelikož byl ale povolán na vojenské cvičení, provedl vydláždění kostelní lodi jiný
zedník, jakýsi Ignaz Engel z Rokytnice, poněkud lehkomyslný, který neoplýval žádnými vlastnostmi
dobrého anděla. Celkové stavební náklady obnášely okolo 3000 zlatých rakous.měny, kterážto částka
byla pokryta z výtěžku za proschlé dřevo z církevních lesů, k čemuž ovšem bylo obdrženo laskavé
svolení a dřevo bylo prodáno v dražbě.
Dvě bílé církevní vlajky a obraz Madonny věnovány dobrodinci.
Dne 3.července 1879 se dostalo faráři velké radosti. Před dopolední bohoslužbou, bylo to zrovna
v neděli, přišel k němu jakýsi Franz Tschoepe, domkář z Rassdorfu 4 příslušejícího k této farnosti,
a přinesl mu nečekanou zprávu, že jakýsi Josef Schrenk, obchodník se sklem z Dobrušky, jehož
manželka se narodila v Rassdorfu, nechal pro zdejší kostel zhotovit dvě bílé vlajky a obraz Madonny.
Je zde ovšem přání, aby oba tyto dary byly procesím převzaty v Rassdorfu 10.července odpoledne
a přeneseny do kostela, kteréžto přání bylo s radostným srdcem splněno. Dne 10.července odpoledne,
byl to velmi horký den, vypravil se farář v církevním rouchu společně s vrchním učitelem a za
doprovodu mnoha věřících do Rassdorfu, kde ho očekávalo velmi slavnostní přijetí. Shromáždilo se
tam mnoho lidí z Rassdorfu a okolních osad. Přes 30 bíle oděných dívek mu vyšlo vstříc až ke
vztyčené slavobráně, kde jedna z dívek k němu pronesla proslov, zatímco muzikanti hráli a bylo
stříleno z hmoždířů. Jak vlajky tak i obraz byly neseny dívkami. Farář se pomodlil v tamější malé
kapli oslavnou litanii 5 a řadu modliteb, potom byly oba dary procesím, za zpěvu nábožných písní,
přeneseny do jejich vzdáleného místa určení, božího stánku, kde je farář vysvětil, pronesl děkovná
slova k dobrodincům a provázejícím věřícím a celá slavnost byla ukončena litanií a svatým
požehnáním. Kéž by milý bůh za to dobrodince odměnil na duchu a na věčnosti.
1880
Dvě červené školní vlajky.
Jelikož dvě malé školní vlajky byly již zcela roztrhány, obrátil se farář na chvályhodný patronátní
úřad s prosbou, aby byly z církevního jmění pořízeny dvě nové školní vlajky. Na pořízení nových
vlajek obdržel z církevního jmění obnos 25 zl. Ačkoliv žerdě byly ještě dobré a bylo zapotřebí jen
vlajek, přesto byl obnos 25 zl. příliš malý. Vlajky, které byly zhotoveny výrobcem kostelních
paramentů Ignazem Neškudlou z Jablonného, stály 30 zl.. Chybějících 5 zl. musel farář zaplatit ze své
kapsy.
1881
Nové velum.
Dne 19.června 1881 přinesla Margarete Biedermann rozená Denke z Bukové č.p.14, která bohužel
žije odděleně od svého muže u svých rodičů na Bukové , který je v ..... (název místa se nepodařilo
rozluštit) , nové bílé velum 6 , se jménem Ježíše uprostřed a se zlatými třásněmi na obou koncích,
v hodnotě 15 zl.r.č. Bůh jí to zaplať na zemi i na věčnosti.
1887
Provedena změna na bočních oltářích.
Jelikož se na obou bočních oltářích nenacházel žádný svatostánek (tabernákl) 7 , musela být doposud
Nejsvětější svátost v průběhu pašijového týdne 8 uložena v sakristii, kde se ale v posledních třech
dnech pašijového týdne velmi hodně pobývá, vchází a vychází a hovoří, v důsledku čehož ale
nejsvětější svátosti bylo úplně odepřeno uctívání věřícími. Proto se rozhodl farář upravit oltář
sv.Josefa tak, aby do budoucna na něm bylo možno uchovávat Nejsvětější svátost. Tato změna mohla
být bez obtíží provedena, neboť tento oltář netvořil žádný jednolitý celek. Ve středu oltářní desky
mezi sochami sv.Jáchyma a sv.Anny byla velká skleněná schránka s Jezulátkem. Tato byla jednoduše
odstraněna a na jejím místě zřízen svatostánek; a pro Jezulátko byla zhotovena nová schránka ve
tvaru svatostánku a tato umístěna na křížový oltář jako podstavec kříže, kde dříve na nízkém stojanu
stál obraz Ecce Homo a vytvářel podstavec. Na svatostánku oltáře sv.Josefa byla ale umístěna socha
Lurdské Madonny. Truhlářskou práci provedl truhlář z Velkého Uhřínova Johann Stumpf za 28 zl.,
pozlacení včetně čtyř nových dřevěných svícnů štafírer Pohl z Deštného za 16 zl.; obraz Madonny byl
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zakoupen od sochaře Olbricha z Broumova za 50 zl. Obraz Madonny věnoval kostelu farář, ostatní
náklady zaplatila církevní pokladna.
1888
Pořízení nových obrazů křížové cesty.
Provedením změny na bočních oltářích byla v roce 1865 započatá renovace kostela téměř úplně
dokončena. Scházelo jenom jediné. Křížová cesta pořízená za faráře Wenzela Adámka v roce 1800
byl ještě dobře zachovalá a mohla přetrvat ještě mnoho generací, byla ale velmi primitivně
namalována. Toto bylo teď, kdy se vše nacházelo v nejlepším pořádku, ještě nápadnější a dělalo na
každého, zejména na cizí, kteří na to nebyl přivyklí, velmi nepříjemný dojem. Nezbylo tedy než
zauvažovat, jak by tomu bylo možno pomoci. Jelikož vyřezávané rámy byly dobré, jednalo se jenom
o to, nahradit obrazy novými a rámy nechat vyštafírovat. V každém případě ale akce, ke které byla
třeba značná suma peněz. Malíř Josef Rolletschek, narozený na Tisovci, patřícímu do obvodu farnosti
ve Velkém Uhřínově, který rovněž s dobrým výsledkem absolvoval pražskou malířskou akademii
a kterému bylo rozhodnuto dát namalovat mnohé obrazy, se zavázal namalovat jeden obraz za 30 zl.
a štafírer Pohl z Deštného se zavázal vyštafírovat jeden rám za 4 zl. Bylo tedy třeba celkem 476 zl.,
které sbírkou ve farnosti nemohly být získány. Proto učinil farář zámožným rodinám návrh, aby ať už
samy nebo ve spojení po dvou nebo po třech zaplatily celý obraz a věnovaly ho církvi. Tento návrh
byl k jeho velké radosti velmi vstřícně přijat a v krátké době bylo pořízení jedenácti obrazů zajištěno.
Také pan malíř, který vnímal, jakým způsobem se obrazy pořizují, slíbil darovat jeden obraz jménem
svých rodičů, resp. namalovat ho zdarma. Tak zbývaly již jen dva obrazy a vyštafírování, jejichž
pořízení plně pokryla k tomuto účelu uspořádaná sbírka v jednotlivých osadách. Práce byla tedy bez
meškání zahájena a ještě v témže roce plně dokončena. Jako poděkování byla jména dobrodinců
napsána na zadní stranu jimi věnovaných obrazů a sice:
Obraz 1:
Obraz 2:
Obraz 3:
Obraz 4:
Obraz 5:
Obraz 6:
Obraz 7:
Obraz 8:
Obraz 9:
Obraz 10:
Obraz 11:

Obraz 12:
Obraz 13:
Obraz 14:

Fr.Tomíček, farář.
Franz Seidel, rolník z Velkého Uhřínova č.p.26, s rodinou.
Franz Hampel, rolník z Velkého Uhřínova č.p.27.
Vdova Roletschek z Tisovce č.p.15.
Vdova Anna Schmoranz z Velkého Uhřínova č.p.2.
Josef Schmoranz, rolník z Velkého Uhřínova č.p.2 se sourozenci.
Ctěný učitelský sbor z Velkého Uhřínova.
Anton Neugebauer, rolník z Bukové č.p.1.
Manželé Rolletschek z Tisovce(rodiče malíře).
Johann Hurych, lesník na Pádolí;
Vdova Katharina Weber z Velkého Uhřínova č.p.6.
a Franz Neugebauer, kupec z Velkého Uhřínova č.p.5.
Franz Lauer, čeledín z Velkého Uhřínova;
Anton Cvejn, rolník z Malého Uhřínova;
Wenzel Welzel, rolník z Bukové č.p.4
a Florian Sagner, rolník z Bukové č.p.2.
Obec Velký Uhřínov včetně osad Hutě, Bělá, Pádolí a Rassdorf.
Vdova po vrchním učiteli Wanka z Dobrušky.
Obec Malý Uhřínov včetně osad Tisovec, Buková a Benátky.

Visitační záznam s podpisem

Vinc. Kleprlík
g.vikář.
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1890
Kostel zvnějšku natřen.
Při příležitosti důkladné opravy věžních hodin nechala obec Velký Uhřínov namísto starých
čtyřhranných ciferníků zhotovit nové, kulaté. Toto dalo podnět k opravě na mnoha místech poškozené
omítky věže. Nahoře byla věž a kostel nově natřena vápenným nátěrem. Výlohy, které obnášely
zhruba 60 zl., zaplatila církevní pokladna.
1892
Vydláždění podlahy kostela.
V roce 1878 provedené vydláždění čtvercovými dlaždicemi zahrnovalo předsíň a malou část kostelní
lodi. Větší část zůstala, tak jako dříve, pokryta cihlovými dlaždicemi, které byly místy již téměř zcela
prošlapané a představovaly nepřeberný zdroj červenavého prachu, takže v kostele nikdy nebylo
možno dosáhnout žádoucí čistoty. Proto zažádal farář v roce 1891 patronátní úřad o úplné dokončení
vydláždění a tento, protože kromě toho byla nezbytná rovněž větší oprava farních stájí a celkové
výlohy byly v cenovém návrhu vyčísleny na 700 zl., požádal místodržitelství o schválení provedení
této opravy na náklady církevního jmění. Toto bylo schváleno a v roce 1892 provedeno.
1893
Nové mešní roucho.
Na náklady církevní pokladny byly za celkovou částku 195 zl. u Ignaze Neškudly v Jablonném
zakoupeny: červené mešní roucho, dále nový fialový pluviál 9 , dále alba 10 , rocheta 11 ,
kadidelnice včetně schifferlu 12 , aspergil 13 s nádobou a cingulum 14 .
Zhlédnuto při ….. generální visitaci
ve Velkém Uhřínově 4.června 1894.
(Podpis visitátora nečitelný - královehradeckým biskupem byl v té době Edvard Jan Brynych)

Biskup

1899
Úder blesku do kostela.
Rok 1899 byl bohatý na bouřky. Zejména v měsíci červenci nebylo dne bez bouřek, které přicházely
z jednoho a téhož směru - totiž ze severu - a den ode dne byly hroznější, protože okolo neprošla
bouřka bez toho, že by uhodilo. Tak tomu bylo i 24.července, krátce před poledním zvoněním přišla
bouřka, přičemž se jenom dvakrát zablesklo, ale v obou případech uhodilo - poprvé v okolí Tisovce,
podruhé do kostela. Jak se později ukázalo, uhodil blesk do věže, a protože její střecha je z plechu ,
sklouzl po ní blesk dolů a rozdělil se na konci střechy na čtyři části. Jeden paprsek sklouzl (při
pohledu z hlavních dveří kostela) z levé hrany střechy na konci dolů a odštípl jen nevýznamné
kousky malty. Paprsek z pravého rohu vnikl oknem na jižní straně věže, které bylo náhodou
ponecháno otevřené, dovnitř věže, přetrhl drát, který spojuje věžní hodiny s kladivem odbíjejícím
hodiny na velkém zvonu, uhodil do jednoho trámu, který nevýznamně poškodil, a ztratil se ve věži
bez zanechání dalších stop. Třetí část sklouzla dozadu na levém rohu na plechový okap a odtud do
země, udělala ovšem přímo pod okapem pořádnou rýhu ve zdi. Od zadního rohu vpravo letěl paprsek
- pravděpodobně hlavní paprsek - přes střechu kostelní lodi na druhou stranu a pronikl na jižní straně
skrz střechu a uprostřed skrz zeď do presbytáře, do kterého vnikl nahoře u okna. Tam srazil dolů
druhý obraz křížové cesty, projel podél hlavního oltáře, neboť na něm bylo částečně sežehnuté
pozlacení, shodil na zem předposlední obraz křížové cesty a mezi futry dveří vtrhl do sakristie. Tam
ještě vyhloubil několik rýh do dveří sakristie a do zdi a ztratil se. Při otevření kostela, což se stalo
bezprostředně po uhození, byl kostel plný prachu a sirného zápachu - naštěstí ale - ani na věži ani
v kostele blesk nezapálil a celková škoda byla tak bezvýznamná, že po zavěšení dvou obrazů, které
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zůstaly nepoškozeny, a po vyčištění kostela se dalo ztěží něco postřehnout.
Pořízen hromosvod na kostel a na faru.
Důsledkem uhození blesku do kostela bylo okamžité pořízení hromosvodů pro kostel a faru ze strany
chvályhodného patronátního úřadu z církevního jmění.
1900
Fialové mešní roucho.
Vdova Marianne Bodenberger z Rassdorfu č.p.1 darovala kostelu fialové mešní roucho. Toto bylo
zakoupeno u firmy Ignaz Neškudla v Jablonném za 20 zl.
1901
Socha Srdce Ježíšovo.
Jako díkůvzdání zesnulé paní Anně Schmoranz z Velkého Uhřínova č.p.2 věnovala její neteř paní
Zděnka Škvorová, rozená Schmoranz ze Slatiňan, kostelu sochu Srdce Ježíšova. Socha byla pořízena
u firmy Peter Buška v Sychrově za 70 zl.
1904
Oprava kostela zvnějšku a oprava hřbitovní zdi.
Jelikož omítka kostelní věže dílem kvůli zde panujícímu drsnému počasí, dílem kvůli úderu blesku
v roce 1899 byla na vícero místech poškozena a jelikož hřbitovní zdi bylo třeba důkladné opravy,
byla schválena oprava kostela a hřbitovní zdi včetně dvojnásobného nátěru celého kostela, které vedle
dalších oprav na budově fary provedl stavební mistr Piskora ze Skuhrova za 1524 K.
Renovace kříže před kostelem.
Při příležitosti oprav prováděných na kostele a hřbitově nechal farář na své náklady (110 K) od
štafírera z Nebeské Rybné zrenovovat kříž před kostelem.
1905
Nový lustr.
Pan Gabriel Görig, vrchní učitel ve Velkém Uhřínově, věnoval kostelu při příležitosti 25.výročí svého
učitelského působení ve Velkém Uhřínově nový lustr namísto starého, vícekrát poškozeného
kostelního lustru. Krátce na to paní Maria Schmoranz spolu se svojí matkou Marií Schmoranz
věnovaly kostelu dva menší nové lustry. Zakoupeny byly u firmy Kricketel ve Vídni, větší byl za
105 K a oba menší za 108 K.
Nový baldachýn.
Namísto starého již nepoužitelného baldachýnu 15 byl z podnětu p. kooperátora Jos. Rösslera
a návazně na jím uspořádanou sbírku zakoupen nový pěkný baldachýn u firmy Jos.Neškudla
v Jablonném za cenu 320 K.
Shlédnuto při generální kanonické visitaci
ve Velkém Uhřínově 1.června 1905
Josef (Josef Doubrava, královéhradecký biskup 1903-1921)
Biskup

Oprava kostelních oken.
V témže roce 1905 byla mnohokrát poškozená kostelní okna podrobena důkladné opravě a jelikož se
některá ukázala jako zcela nepoužitelná, byla pořízena nová, jmenovitě okno nad hlavními
vchodovými dveřmi, okno na kůru vpravo a obě okna v presbytáři.
1909
Tři nová kostelní okna.
Opravená kostelní okna na severní straně byla rozbita silnou větví javoru stojícího u hřbitovní zdi,
která byla odtržena vichřicí 4.května 1909, a musela být nahrazena novými. Výlohy činily 902,83 K.
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Shlédnuto při kanonické církevní visitaci ve Velkém Uhřínově 1.června 1910
Jos. Čížek, Vik.
1910
Rozšíření hřbitova.
Jelikož v důsledku déletrvajícího zneužívání (hřbitovního pole) mnohými rodinami, které pro své
zemřelé členy zřídily náhrobky a tyto považovaly za své vlastnictví a nechtěly připustit pohřbení
jiných mrtvých do těchto hrobů, přičemž počet takových náhrobků neustále přibýval, zbýval posléze
pro pohřbívání tak malý prostor, že nebylo možno dodržet ani sedmiletý interval. Proto bylo pod
opakovaným nátlakem zdravotního úřadu požádáno u patronátního úřadu o souhlas s rozšířením
a rovněž s prodloužením hřbitova na náklady církevního jmění. Rozšíření bylo provedeno stavebním
mistrem Piskorou ze Skuhrova za částku 4990 K 43 h. Nový hřbitov byl se souhlasem důst.
biskupského ordinariátu vysvěcen místním farářem na svátek Všech Svatých 1910.
Církevní visitace ve Velkém Uhřínově 10.května 1911
Josef Čížek
Shlédnuto při kanonické církevní visitaci ve Velkém Uhřínově 10.května 1911
Josef Čížek
vikariátní-.…….
1913
Nové mešní roucho a pluviál.
Christine Seibert, vdova po Ferdinandu Seibertovi, panském hajném ve Velkém Uhřínově, věnovala
ku vzpomínce na svého zesnulého manžela kostelu ve Velkém Uhřínově nové bílé mariánské mešní
roucho a nový bílý pluviál. Objednány byly tyto paramenty u fy Rosenkranz-Armen-Anstalt v Praze
a stály 433 K 88 h.
1914
Nové velum, pláštík k ciboriu a baldachýn k oltáři panny Marie.
Na náklady stejné paní Christine Seibert byly dále u firmy Ig.Neškudla v Jablonném pořízeny:
pláštík k ciboriu 16 za 40 K
velum za 70 K.
a baldachýn k oltáři panny Marie pro měsíc květen za 120 K, tento posledně jmenovaný předmět od
Nepolda z Rychnova.
Nové mešní roucho.
Zprostředkováním p.kooperátora Josefa Rösslera byl c.k. ženským nadačním ústavem v Praze na
Hradčanech kostelu věnováno bílé mešní roucho z hedvábí s květinovou výšivkou ve středním poli
v hodnotě cca 90 K.
Shlédnuto při kanonické církevní visitaci ve Velkém Uhřínově 4.června 1914
Wenzel Ehl
děkan jako visitátor
1917
Nové mešní roucho.
Pro kostel bylo z církevního jmění pořízeno zelené mešní roucho u firmy Ignaz Neškudla
v Jablonném za 260 K.
1922
Vyzvánění do sakristie a oltářní zvonek.
Jakýsi Neugebauer, koželuh v Kostelci nad Orlicí, narozený ve Velkém Uhřínově, věnoval kostelu
vyzvánění do sakristie a oltářní zvonek.
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Nové oltářní plátno.
Cyrilla Brauner z Rychnova věnovala kostelu bílé pěkně vyšívané šatečky pro Pražské Jezulátko
s kabátkem, opravený bílý pluviál a nové oltářní plátno.
1925
Krajky k antipendiím a závoj k monstranci.
Sabina Stará, poštmistrová z Plotiště, darovala kostelu krajky k antipendiím
a kazatelnu a závoj k monstranci pro pašijový týden.
1926
Purifikatoria a pally.
Anna Jung z Pádolí věnovala 24 purifikatoria

18

a 12 pall

19

17

pro všechny oltáře

.

1928
Háčkovaná krajka k albě.
Dívky ze Spolku katolických dívek udělaly háčkovanou krajku k albě.
Krajky k antipendiím bočních oltářů.
Marie a Anna Springer z Tisovce - první z nich vedoucí Spolku katolických dívek - darovaly síťované
a sešité krajky k antipendiím obou bočních oltářů. Lidvine Tschöpe z Rassdorfu také jednu takové
šíře, se žlutým podkladem pro hlavní oltář.
1929
Nový černý pluviál a pozlacení pohárů.
Byl pořízen nový černý pluviál za částku 1100 Kč u sester v Řepníku. Byly pozlaceny 2 poháry,
patena 20 (v orig.Vaschpatena) a pacifikál 21 .
1925-31
Oprava varhan.
O opravě varhan, která byla již nanejvýš nezbytná, se jednalo již před válkou a byla svěřena varhanáři
Wenzelu Poláčkovi z Rychnova. Cenový návrh zněl na 1200 rakouských korun. Varhanář musel
ovšem narukovat a oprava zůstala neprovedena. Po válce tento prohlásil, že vzhledem ke zdražení
veškerých materiálů nemůže za tuto cenu opravu převzít a předložil nový cenový návrh. O jeho
schválení bylo zažádáno u b.konsistoře a zemského úřadu politického v Praze. Na vyřízení žádosti se
ale muselo dva roky čekat a když toto konečně přišlo, nemohl varhanář vzhledem k dalšímu zdražení
opravu znovu převzít. Mezitím byla provedena oprava hlavní věže, nátěr kostela zvnějšku a větší
opravy na farní budově a stodole, které si vyžádaly náklad téměř 20.000 K. Varhany musely znovu
zůstat tak jak byly. Teprve v roce 1930 mohlo být na ně znovu pomýšleno. Cenový návrh zněl 16.875
Kč. Podle starého plánu se měly nainstalovat nové rejstříky namísto starých vřískavých (v orig.
schreiende) mixtur.
Velký zájem o naše varhany projevoval dřívější místní kaplan, nyní ředitel semináře a profesor Mgre
Dr Hugo Doskočil z Hradce Králové, zástupce "Památkového úřadu" (v orig. Vertreter des
"Památkový úřad"). Trval na tom, aby úplný barokní charakter varhan zůstal zachován včetně
vřískavých mixtur, které jsou součástí celku, a vypracoval nový plán. Podle tohoto plánu byla oprava
provedena.
I. Manual II. Manual
1. Principal 4' alt 10. Salicional 8' alt
2. Copula maj. 8' alt 11. Copula major 8' alt
3. Gamba 8' neu 12. Fleta minor 4' alt
4. Fleta 4' neu 13. Aeolina 4' neu
5. Copula min. 4' alt 14. Vox Celeste 4' neu
6. Octava 2' alt 15. Principal 2' alt
7. Kvinta 1 1' alt 16. Kvinta 1 1/3' alt
8. Superoktav 1' alt
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9. Misetur 3 R. alt
Pedal
17. Bourdonbas 16' neu
18. Subbas 16' alt
19. Oktavbas 8' alt
Pedal a Manual - Kopula
Jelikož pro nové rejstříky ve II.manuálu nebylo v positivu žádné místo, byly přistavěny dozadu
a všechny nové rejstříky jsou pneumatické, u starých zůstala původní mechanika.
Měch je nový a rovněž hrací stůl s novým označením rejstříků. Takzvaná zlomená oktáva
v I.manuálu a pedálu odstraněna a chybějící tóny nahrazeny. Celé varhany byly vyčištěny a nově
naladěny a sice hlouběji (dříve bylo vídeňské naladění). Skříně varhan byly natřeny, mramorování
pouze obnoveno. Dřevořezby na zadní části skříně zpuchřely a byly nahrazeny novými. Byly
vyřezány Vincencem Seibertem z Malého Uhřínova za částku 180 Kč. Kvůli tomu, že staré rejstříky
byly ponechány a přistavěny nové, se cenový návrh zvýšil na 18.000 Kč. Rozdíl 1.215 Kč pokryl
farář ze sbírky a částka 16.785 Kč byla uhrazena z církevního jmění. Největší přispěvatelé na
varhany:
Paní vrchní strážmistrová Růžena Šolcová z Velkého Uhřínova celkem 480 Kč; církevní sbírka při
příležitosti katolického dne 117 Kč; pan Franz Sagner z Hutí 100 Kč; paní Elisabeth Seibert z Pádolí
100 Kč; pan Josef Červený, soukromník ve Velkém Uhřínově 50 Kč; pan Ferdinand Bergmann,
regenschori a truhlář z Polanky 50 Kč; p. Johann Lenfeld z Bukové 30 Kč.
Katolický lidový spolek sehrál "Na Špici" vícekrát divadelní představení ve prospěch opravy varhan,
čímž bylo získáno 832.90 Kč.
Zemský úřad schválí uhrazení výloh z církevního jmění přípisem okresnímu úřadu z 4.8.1932 Z.
431475 ai 1932-7/c 328/18 ai 1932 následujícího znění (v orig. česky !):
Okresnímu úřadu v Žamberku
Předložený sem účet za opravy varhan ve farním kostele ve Velkém Uhřínově byl zkoušen a penízem
18.000 Kč správným shledán, takže (taktéž ?) se jeví oproti původně rozpočtenému a zdejším výnosem
z 25.5.1923 čís. 270.257 ai 1922, 17/c 698/5 ai 1922, schválenému nákladu překročení o 1215 Kč.
Vzhledem k příznivému výsledku kolaudace schvaluji provedení těchto stavebních oprav a nečiním
námitek proti úhradě nákladu s tím spojeného z postačitelného jmění farního kostela ve Velkém
Uhřínově a to částkou 16.785 Kč, kdežto zbytek per 1215 Kč doplacen bude dp. beneficiatem ve Velkém
Uhřínově.
Okres.úřadu tudíž ukládám, aby vše další v tomto smyslu zařídil, zejména, aby se postaral
o bezodkladnou výplatu výdělečného peníze podnikateli, pokud se tak ještě nestalo na kvitanci
kolkovanou podle II. a III. stupnice.
Za úřadujícího zemského viceprezidenta
Zeiner v.r.

Oltářní kámen.
Pro hlavní oltář byl objednán nový oltářní kámen 22 od biskupského konsistoria v Hradci Králové:
Altare portahle No 144 cum religniis Sclorum Martyrum Cehi et Synoti.
Síťované krajky k albě a záclona k sv.hrobu a nové housle.
Marie Springer darovala kostelu síťované krajky k albě a paní starostová Ernestine Neugebauer
pěknou síťovanou a vyšívanou záclonu ke sv.hrobu. Pro kostel byly pořízeny dvoje nové housle od
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firmy Prokop v Chrudimi.
1933
Přední strana střechy fary nově pokryta šindelem.
V srpnu 1933 byla převážná část přední strany střechy fary nově pokryta šindelem za částku 806 Kč
10 h.
1934
Oprava věžních hodin.
V létě roku 1934 byly ciferníky věžních hodin sejmuty, vyrovnány pomocí ocelových profilů,
ciferníky a ukazatele nově pozlaceny; bicí ústrojí, které zabráním jednoho zvonu pro válečné účely
bylo vyřazeno z činnosti, bylo nově uspořádáno. Hodinářské, zámečnické a kovářské práce provedl
80-tiletý Anton Zange z Luisina údolí, pozlacení p.Červený z Velkého Uhřínova. Tato oprava si
vyžádala cca 1.100 Kč; polovinu dala obec Velký Uhřínov a okolí, která za tímto účelem uspořádala
několik divadelních představení v hostinci "Na Špici" v Malém Uhřínově č.62. Na opakované žádosti
duchovního správce schválila obec Velký Uhřínov v roce 1938 vyplácení ročního obnosu ve výši 100
Kč z obecních prostředků za obstarání provozu věžních hodin jejich obsluze.
1935
Střecha věže.
V létě 1935 bylo opraveno oplechování malé a velké kostelní věže a proveden nový nátěr firmou
Turmdach Mach (vlastník odstoupil od katolické víry) ze Solnice za částku 2.409 Kč 15 h, která byla
pokryta z církevního majetku.
Oprava starého bílého mešního roucha.
Staré ručně vyšívané mešní roucho bylo za 1.600 Kč opraveno, na což paní Katharina Weber
z Malého Uhřínova č.p.7 věnovala obnos 600 Kč.
1936
Nové rochety.
Spolek katolických dívek věnoval rochetu se síťovanou krajkou a poté nechal farář zhotovit ještě
jednu takovou za částku 70 Kč.
1937
Síťovaná krajka pro hlavní oltář s křížem a jménem Ježíše.
K církevnímu svátku sv.Vavřince v roce 1937 darovala Frieda Hartwich z Jedlové, dcera Johanna
Zeipelta z Hutí č.p.22, širokou síťovanou krajku pro hlavní oltář s křížem a jménem Ježíše.
Konopné lano k lampě s věčným světlem.
K církevnímu svátku daroval pošťák a provazník Josef Pražák z Velkého Uhřínova č.p. 61 12 (patrně
metrů, v orig. není jednotka uvedena) dlouhé konopné lano k lampě s věčným světlem před hlavním
oltářem v hodnotě 22 Kč.
1938
2 Rochety se síťovanou krajkou.
Na jaře 1938 byly farářem pořízeny dvě stejné rochety se síťovanou krajkou za částku (částka
schází,věta nedokončena).
Ciborium.
Ve stejném roce (1938) daroval vlastník domu Josef Červený z Velkého Uhřínova č.p.66 z opravdové
víry farnímu kostelu sv.Vavřince nové polopravé ciborium 23 , které stálo 121 Rmk 78 Rpf .
1939
Křtitelnice.
Na jaře 1939 byly křtitelnice a nástavek křtitelnice, které byly obě ve světové válce 1914-1918
zrekvírovány, za částku 252 Rmk 50 Rpf dobrodinci obnoveny; z dobrodinců se zejména patří uvést
manželku kupce Katharinu z Rychnova-Habrové, rozenou Seidel z Velkého Uhřínova č.p.26., která
kostelu ve Velkém Uhřínově věnovala 1000 Kč (jeden tisíc korun československých).
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Vylepšení liturgických oděvů.
Ve stejném období byla část bohoslužebných oděvů vylepšena firmou "Lid" (das Volk) z Opavy za
částku 260 Rmk 70 Rpf. Tento obnos byl shromážděn sbírkou mezi farníky.
Ve stejném roce darovala dívka Marie Springer z Tisovce č.p.10 dvě sady oltářních pláten pro
přijímání a krajky (síťování) pro oba boční oltáře.
Visitační záznam 3.9.1940. Visitátorem byl litoměřický biskup Dr. Anton Alois Weber.

1940
Opravy a nové nákupy pro sv.biřmování.
V roce 1940 byly kvůli sv.biřmování opraveny nebo nově pořízeny následující položky:
nové červené běhouny s mosaznými tyčemi ke všem třem oltářům
1 ručně vyšívané bílé Antipendium k hlavnímu oltáři s velikonočním beránkem
1 na bubínku vyšívané bílé Antipendium ke křížovému oltáři s velikonočním
beránkem
dřevěné svícny bočních oltářů byly postříbřeny
opraven olejovou barvou provedený sokl a výmalba kostela
opraveny kostelní lavice, podium u oltářů a sakristie, skříně v sakristii
bílé mešní roucho se zlatým brokátem a červené stříbřitě vyšívané mešní roucho
byla ve Vídni opravena za
2 nové knihy s Requiem pořízeny
nové ostensorium 24
monstrance lunula 25 upravena a nově pořízena nádobka na olej se lžičkou
a pouzdrem
mycí souprava s umyvadlem do sakristie
3 páry oltářních závěsů (červené, fialové, zelené) zrenovovány, fialový závěs ke
kazatelně a antipendii
1 pár červených vlajek zrenovován(1815)
několikero mešních rouch pro všední den i neděli opraveno za

170 Rmk
246 Rmk
130 Rmk
41 Rmk 39 Rpf
48 Rmk
45 Rmk 75 Rpf
91 Rmk 40 Rpf
18 Rmk 40 Rpf
20 Rmk
34 Rmk 75 Rpf
17 Rmk 25 Rpf
91 Rmk 80 Rpf
72 Rmk 20 Rpf
181 Rmk 70 Rpf

Sbírka na tyto opravy uspořádaná mezi věřícími poskytla obnos 270 Rmk 75 Rpf.
1941
Oltáře pro svátek Božího těla.
O neděli svátku Božího těla 1941 nebyly již sváteční oltáře majiteli čísel popisných Velký Uhřínov
č.p.3 (hostinec "Na staré škole"), č.p.6 (nekatolický rolník a místní politický vedoucí), č.p.2 (rolnice
Hermine Zeipelt-Schmoranz) a č.p.1 (fara) vystaveny a sváteční procesí neprocházelo vesnicí. Oltáře
byly umístěny na hřbitově na vnitřní hřbitovní zdi a procesí uspořádáno tamtéž. Hitler-Jugend byli
v době sváteční bohoslužby trubačem svoláni na sraz své organizace. Tehdy ještě katolický výměnkář
Wenzel a Anna Hampel Velký Uhřínov č.p.6 darovali své sváteční oltáře se vším příslušenstvím
církvi. Ke 3 zbývajícím oltářům nechal farář od truhlářského mistra Bergmanna z Velkého Uhřínova
č.p.44 zhotovit 3 pódia se zadní stěnou pro umístění obrazů, která stála 57 Rmk 96 Rpf. Účast
věřících na procesí Božího těla byla velmi dobrá.
Závěs ke kazatelně.
Na jaře 1941 darovala dívka Marie Springer z Tisovce č.p.10 kostelu sešívaný síťovaný závěs ke
kazatelně s nápisem: Gelobt sei Jesus Christus (Pochválen buď Ježíš Kristus).
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1942
Zrekvírování zvonů k válečným účelům.
Dne 26.ledna 1942 byly zvony sloužící k vyzvánění k ranním a večerním modlitbám (klekání)
v Malém Uhřínově, Bukové a Benátkách sejmuty a přivezeny do Velkého Uhřínova. Dne 27. a 28.
ledna 1942 byl sejmut velký zvon (1604) z věže farního kostela, vážil 665 kg a měl nádherný hlas;
dne 29.ledna 1942 byly sejmuty malý zvon (z roku 1925) o váze 295 kg a pamětihodný Umíráček
z roku 1471 o váze 18 kg. Také v Tisovci, Antonínově Údolí, Hutích a Pádolí stejně jako i v
Rassdorfu byly v této době zrekvírovány zvony pro klekání pro válečné účely. Marné byly veškeré
snahy faráře zachovat pro kostel velký zvon z roku 1604 a pamětihodný Umíráček z roku 1471. Zbyl
pouze malý sanktusový zvon bez letopočtu, který podle soudu odborníků pochází z let 1350 až 1400.
Více či méně zdařilé snímky velkého zvonu a Umíráčku jsou připojeny. Zvon z roku 1925 je
v kronice vyobrazen mezi pamětihodnostmi při svém svěcení. Dne 31.ledna 1942 byly sejmuté zvony
rolníky a místním vedoucím Aloisem Hampelem, majitelem č.6 ve Velkém Uhřínově odvezeny do
Rokytnice. Dodatečné došlá potvrzení o převzetí jsou přiložena. V případě zvonu pro klekání
z Antonínova Údolí (Tisovec č.18) bylo potvrzení předáno hospodáři jako vlastníkovi zvonu.
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Zřízení fary.
Od roku 1661 byl Velký Uhřínov (v originálu psáno Gross ouřim) s přidělenými osadami filiálním
kostelem Solnice, protože ale vzdálenost od mateřského kostela v Solnici do Velkého Uhřínova
a přidělených osad byla příliš velká a spojená s nepřekonatelnými obtížemi; vždyť vzdálenost až do
nejvzdálenější osady činila přes 4 hodiny, a protože se počet farníků rok od roku zvětšoval; tak byl
podle Errectisn Instrumentes dto: Praha 6. července 1721 Velký Uhřínov ze Solnice vyčleněn
a povýšen na samostatnou farnost, přesto tam přibyl první farář teprve 24. dubna 1824 (dodatečně
přepsáno na 1724).
K této farnosti patří od jejího zřízení v roce 1761 devět osad:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Velký Uhřínov (Grossourim)
Pádolí (Padol)
Kamenec (Rassdorf )
Bělá (Bieley)
Buková (Bukowy)
Benátky (Benatek)
Hutě (Hüttendorf)
Malý Uhřínov (Kleinauřim)
Tisovec (Giessaus)

s počtem duší
s počtem duší
s počtem duší
s počtem duší
s počtem duší
s počtem duší
s počtem duší
s počtem duší
s počtem duší
Celkem

392
204
169
50
181
52
384
350
117
1893

Tato farnost je pro pastoraci jedna z nejtěžších v celé diecézi, protože vzdálenost jednotlivých osad
a domů od kostela je příliš veliká, přifařené osady leží rozptýleny ve vysokých horách a hlubokých
údolích, kde zvláště v zimě leží sníh více jak sáh 1 vysoký a proto je často životu nebezpečné, tam
pobývat, zejména, když vane severní vítr (zde nazývaný Polák, v orig. Polake).
Sám Velký Uhřínov, kde se nachází kostel, je od jednotlivých domů např. Polanky (Brettgraben)
vzdálen na ¾ hodiny, Malý Uhřínov ½ až 1 hodinu, Benátky 1 až 1¼ hodiny, Buková 1 hodinu,
Tisovec a Bělá ½ až ¾ hodiny, Hutě 1 až 1¼ hodiny, Pádolí ¾ hodiny, Rassdorf 1½ (v orig. zapsáno
jako 6/4) hodiny. Aby se člověk do nějaké osady dostal, musí pokaždé přecházet přes často příkrý
kopec, do Rassdorfu dokonce přes dva příkré kopce. Navíc jsou domy v osadách hodně vzdálené
jeden od druhého.
První fase

2

této farnosti z roku 1761.
Fase

Ze Solnických vrchnostenských rent má přítomný i budoucí farář ve Velkém
120 zl.
Uhřínově každý rok obdržet
Dále příspěvek od farníků ve Velkém a Malém Uhřínově ročně
60 zl.
Vedle toho má přítomný i budoucí farář Velkého Uhřínova z vrchnostenského
pivovaru v Kvasinách nyní i v budoucnosti bezplatně dostat a užívat ročně čtyři sudy
28 zl.
deputátního piva, každý sud počítán 7 zl., tj. celkem
Vedle toho z Cassa salis ročně
60 zl.
Dále ročně z panských = kvasinských lesů 35 sáhů palivového dřeva, jeden sáh
26 zl. 15 kr.
počítán 45 xr, to obnáší
Summa 294 zl. 15 kr.
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Dále ročně 6 obvyklým způsobem naplněných sudů pivního vývaru (v orig. Bier Zugebräu, mláta ?)
Dále z každé várky jedno vědro 3 středního nebo čerstvého piva.
Farníci musí 35 sáhů palivového dřeva naštípat a do farářova obydlí bezplatně dopravit.
Jelikož církev ve Velkém Uhřínově vlastní 45 korců 4 polností a louky, z nichž může být odhadem
21 vozů sena za rok, tak zůstává sice těchto 45 korců polností včetně luk ve vlastnictví církve, naproti
tomu z toho současný i budoucí farář ve Velkém Uhřínově získává dodatečný prospěch a z něj jest
odvádět ročně církvi 6 K 57 kr. úrok.
Vedle toho má farář ve Velkém Uhřínově podle zaopatření obdržet:
- z Rassdorfu každý půlrok 2 zl. 6 kr.
- k církevnímu svátku obdrží od celé farnosti na oběd 48 kr.
Dále dávají farníci odedávna na Zelený Čtvrtek faráři slepičí vejce a sice
- rolník 10 ks
- zahradník 5 ks
Na sv.Víta nebo o pár týdnů později poplatek za krávu (v orig. Kuhgeld) za každou krávu 2 krejcary a 3
čtvrtkrejcary.
Jakmile je len rozlámán, dává faráři
- rolník 10 snopků
- zahradník 5 snopků
Druhá fase této farnosti z 12.července 1837
Královéhradecký kraj

Panství Solnice
Farnost Velký Uhřínov
Fase
o příjmech a výdajích beneficia

5

ve Velkém Uhřínově
Obnos
v
konv. měně
zl. kr.
86 29

Poř.
č.
Příjmy
1. Vyrovnání daně = Výnos
2. Na desátku a deputátu
Pšenice
Žito
Ječmen
Oves
Hrášek
Máslo
Sádlo
Sůl
5 sudů piva po 8 zl.
Tvrdé dřevo
Pařezí
Otýpky
Vejce

0
0
0
0
0
0
0
0
40 zl.
0
14 zl. 35
kr.
0
0
0

6 sudů pivního vývaru (v orig. Bier Zugebräu, mláta ?)

13 zl. 12 67

Měkké dřevo 35 sáhů po 25 kr.
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kr.
3. Světské renty
Od vrchnosti
Od obcí
Z náboženského kongruového 6 fondu - doplnění příjmu farní
pokladny
4. Štóla 7
5. Štóla za křest a Colleda - odškodnění
(v orig. Colleda - Entschädigung Messenstiftum)

120
30 16¾
60 zl. 210 16¾
11
0

Celkem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Výlohy
Extra Ordinariem 8
Ordinarium 9
Gubernae Ablisson = daň
Živnostenská daň
Kominík
Na opravy budov
Náklady spojené s desátkami a dovozem
Příspěvek na zaopatření koně

375 33½
15 zl. 5 kr.
0
12½ kr.
4 zl.
48 kr.
0
0
0
42 zl. 20¾
kr.
10 zl.
2 zl. 47 kr.

9. Vydržování kaplana
10. Vydání vikariátu
11. Úroky z pachtovného do církevní pokladny
Celkem
Po odečtení výloh zbývá čistý příjem

¾

33

12¾

342 20¾

Pečeť c.k. státní účtárny v Praze 16.července 1837
Karl Boleskwitz
c.k. guberniální rada a státní účetní
1853
Reluice 10 doposud pobíraných naturálií 35 sáhů dřeva a 5 sudů piva
V roce 1853 došlo k neblahé reluici doposud pobíraných naturálií, jmenovitě 35 sáhů měkkého
štípaného dřeva, které byly farníky bezplatně naštípány a k farářovu obydlí dopraveny. Touto reluicí
bylo toto Beneficium, které bylo již dříve velmi špatně dotováno, zmenšeno o dalších více než 150
zl.. Za 35 sáhů dřeva a 5 sudů piva obdrží beneficiát 11 jako reluici celkem 155 zl. 55¾ kr. rak.čísla.
Za jeden sáh měkkého štípaného dřeva včetně dovozu musí ale nyní zaplatit 6 zl. 60 kr., což činí za
35 sáhů 241 zl.. Sud piva stojí nyní 18 zl., takže za 5 sudů 90 zl.. Beneficiát musí tedy nyní za 35
sáhů měkkého štípaného dřeva a 5 sudů piva zaplatit 330 zl., zatímco náhradou dostává pouze155 zl.
55¾ kr.; navíc musí z těchto 155 zl. 55¾ kr. zaplatit 14 zl. 55 kr. na dani z příjmu a protože reluiční
závazek je považován za movité jmění beneficia, také ještě 8 zl. 40 kr. ročního ekvivalentu, takže
z těch 155 zl. 55¾ kr. zbývá jenom 132 zl. 60¾ kr. rak.čísla, čímž je beneficium doposud ročně
zmenšeno o 197 zl. 40¾ kr.; protože ale ceny dřeva rok od roku narůstají, zvyšuje se každým rokem
i tato ztráta. Farní beneficium ve Velkém Uhřínově je tedy teď opravdu pouze bramborové
beneficium. Beneficiát musí žít velmi střídmě a často se spokojit s bramborami, pokud se nechce
octnout v dluzích, které by nikdy nemohl splatit. Největší štěstí pro beneficiáty je, že při velkém
nedostatku duchovních nemusí mít žádného kooperátora 12 ; jinak by museli farář a kooperátor trpět
nouzí. Jelikož ovšem je kolatura 13 velmi obtížná, faráři přibývá roků a den ode dne ubývá sil, tak
není již příliš vzdálena doba, kdy chtě nechtě (v orig. nolens volens) bude muset mít kooperátora. Pokud
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by ale kooperátor neměl plat 300 zl., takže by mohl zaplatit alespoň 150 zl. na stravu a zaopatření, tak
by oba pánové nemohli vyžít; neboť potraviny jsou příliš drahé.
Farní a hospodářské budovy.
Dnešní budova fary byla postavena jako novostavba v letech 1777 a 1778 ( farář P.Gallus Hawel ).
Zprvu měla mít tak velkou předsíň, aby se v ní bylo možno pohodlně otočit s dvouspřežním vozem.
V roce 1841 byla předsíň zmenšena, přičemž byly tři přední místnosti posunuty zhruba o čtyři sáhy
dovnitř. Předsíň byla zprvu vydlážděna pouze zdejšími plochými kameny a to tak nerovně, že by si
tam člověk nohy zlámal. Teprve v roce 1863 byla vydlážděna z části čtvercovými dlaždicemi a z části
cihlami. Kvůli velkému stáří téměř 100 let je dřevo, zejména spodek stěn, úplně zpuchřelé, takže
v zimě vichr profukuje až dovnitř a člověku by nohy umrzly, i když se po celý den topí.
Při mém příchodu v roce 1858 (tzn. pisatelem této části farní kroniky byl farář Klemens Finger, působící ve Velkém
Uhřínově v letech 1858 až 1885, viz též část III farní kroniky - pozn. editora) byl okolo zahrady plot od větru
úplně pobořený, dřevěné kůlny hrozily zřícením, zastřešení bylo z velké části špatné. Plot zahrady byl
sice v roce 1859 nově postaven, protože byly ale použity pouze dřevěné sloupky, zřítil se v roce 1868
při velkém vichru opět. V roce 1869 byl znovu postaven a sice s kamennými sloupky namísto
dřevěných. Dřevěné kůlny byly přestavěny v roce 1865.
V kravském chlévu byla ještě za mého příchodu dřevěná koryta, která byla každým okamžikem víc
a víc zpuchřelá a sežraná od krav. Aby nebylo nutno neustále prosit patronátní úřad o nová dřevěná
koryta, zažádal jsem o položení kamenných koryt, která by vydržela neustále. Tato žádost byla
schválena a okolo roku 1868 byla položena nová kamenná koryta, která vydrží trvale.
Kravský chlév byl v roce 1878 obložen, protože ale bylo na stěny použito jenom slabé dřevo, tak
dlouho nevydrží. Proto si lze jenom přáti, aby byla postavena kamenná stáj, která by nemusela být
každou chvíli znovu přestavována.
1887
Třetí fase této farnosti.
V roce 1885 bylo vysokým říšským sněmem ustanoveno zvýšit plat farářů a kaplanů, který byl
s ohledem na panující poměry vesměs nedostačující, tak, že farář bez kaplana měl pobírat 700 zl.
a farář s kaplanem 800 zl. čistého příjmu, a sice tak, že chybějící částka ke stávajícímu příjmu měla
být doplněna z církevního fondu. Tento zákon nabyl účinnosti pro kaplany, jejichž plat byl rovněž
zvýšen na 350 zl., se začátkem roku 1886, pro faráře se začátkem roku 1888. V roce 1887 obdrželi
faráři pouze polovinu kongruového vyrovnání.
S ohledem na to vypadá fase faráře ve Velkém Uhřínově takto:
Obnos
v
rak. měně
zl. kr.
129 66
141 75
165
33 26½
Celkem 469 67½

1. Příjmy
Výnos z církevních pozemků
Výnos z uloženého kapitálu
Výnos z rent a dotací
Nadační poplatky
2. Výdaje
Na domácnost
Ekvivalent poplatků
Na kancelářské výlohy
Na vydržování kaplana
Úrok z církevních pozemků
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Oproti příjmům ve výši
vychází čistý výnos ve výši
a oproti nové kongrue pro duchovního ve výši
vychází roční schodek ve výši
Z toho připadá na
pomocného duchovního
duchovního
N.B.

14

469 67½
266 60½
800
533 39½
143 29
390 10½

Pro kooperátora zde existuje nadace, která ročně poskytuje 206 zl. 71 kr. čistého výnosu.

Vlevo od výše uvedené rozvahy byla, zřejmě později, dopsána rozvaha z roku 1904:

N.B. V roce 1904 dne 31.října pod č.j. Z95945 byla fase upravena, jak je uvedeno níže:
Obnos
v
rak. měně
zl. kr.
126 56

1. Příjmy
Výnos z církevních pozemků
Výnos z uloženého kapitálu
a) ve veřejných fondech
b) u soukromých ústavů
Výnos z využití honitby
Výnos z rent a dotací
Štola paušál

141

165
22
Celkem 453

75
55
93½

4½

2. Výdaje
Na daně
Ekvivalent poplatků z církev.polí
Na kancelářské výlohy
Úrok z církevních pozemků

68 87
11 25
6
50
2
92
Celkem 89 54
453 4½
89 54
363 50½
800
436 49½

Příjmy
Výdaje
Čistý výnos
Kongrua
Schodek ( 436 zl. 49½ kr. = 872 K 99 hal )

1887
Oprava fary.
Jelikož všechny obytné prostory byly zevnitř opatřeny omítkou a celá budova byla zvenčí obložena
prkny, tak nebyla její zchátralost na první pohled očividná; přesto nemožnost udržet místnosti teplé
i přes trvalé vytápění a při větrném počasí zřetelně citelný průvan stejně tak jako to, že některé stěny
byly již silně vyboulené směrem dovnitř, všechno to zřetelně ukazovalo, že je naléhavě zapotřebí
opravy. Byl tedy na základě oznámení podaného farním úřadem patronátnímu úřadu v roce 1886
stavebním mistrem Piskorou ze Skuhrova zpracován předběžný cenový návrh na předpokládané
nutné opravy a zaslán příslušným úřadům a provedení oprav na náklady církevního jmění bylo rovněž
schváleno. Jelikož kmenový kapitál církve neměl být dotčen a přitom v církevním lese se nacházelo
plno nadbytečného dřeva, byly z toho částečně pokryty náklady přestavby.
Naléhavost opravy se zřetelně projevila teprve po započetí stavby. Nejspodnější dvě prkna obvodové
stěny, všechny okenní sloupky stejně tak jako téměř veškeré obložení místností byly shnilé a musely
být nahrazeny novými. Také všechna okna, z nichž většina byla již poškozená, byla nahrazena
novými. Při této příležitosti byly z prostřední místnosti, obytného pokoje faráře, proraženy nové
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spojovací dveře do přilehlé místnosti na pravé straně a v této byla v severní stěně udělána dvě okna
namísto jednoho. Veškeré pokoje byly potom, jelikož to bylo nezbytné, znovu omítnuty a namísto
schváleného vymalování vytapetovány, na což musel farář ze svého připlatit 54 zl. Zvenku byla celá
budova obložena novými prkny a tato byla dvakrát natřena karbolinem. U hlavního vchodu do fary
byla namísto nově uvažovaných kamenných schodů přistavěna nová dřevěná předsíň. Celá přestavba
stála 938 fl 30 a byla provedena tesařem Obstem z Pádolí a truhlářem Stumpfem z Velkého Uhřínova.
1898
Čtvrtá fase této farnosti.
Zákonem z 19.září 1898 N.E.10.406 byly platy duchovenstva definitivně upraveny.
Poté vypadala fase:
1) Faráře ve Velkém Uhřínově:

1. Příjmy
Výnos z církevních pozemků (in parten Cong.)
Výnos z uloženého kapitálu
Výnos z ..... rent - Domaine, obec Velký a Malý Uhřínov
Štola paušál
2. Výdaje
Na daně a dávky
Na kancelářské výlohy
Úrok z církevních pozemků

Obnos
v
rak. měně
zl. kr.
128 13
168 55
165
22
Celkem 461 68
64
6
2
Celkem 74
461
387
800
412

Oproti příjmům ve výši
vychází čistý výnos ve výši
a oproti kongrue ve výši
vychází roční schodek ve výši

75
50
92
17
68
51
49

2) Kooperátora:
Obnos
v
rak. měně
zl. kr.

1. Příjmy
Příjmy z nadačního kapitálu
a) z kooperačního fondu
b) renta ze solnického okrsku
c) přebytek církevní pokladny
d) obec Velký Uhřínov
e) obec Malý Uhřínov
2. Výdaje
Za spravování 50 náboženských fondů
a)
Oproti příjmům ve výši
vychází čistý výnos ve výši
a oproti kongrue ve výši
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10
18
18
16
Celkem 202

80
92
90
90
80
32

50
Celkem 74
202
177
350

25
17
32
32

Část II - Fara

vychází roční schodek ve výši

172

68

záznam o vizitaci Vinc.Kleprlík b.vikář

1898
Nový vodovod.
Dosavadní vodovod byl velmi jednoduchý a vyžadující neustálých oprav; od vrchního pramene až
k lípě byly položeny žlaby zakryté kameny a potom zasypány do hloubky jednoho lokte. Po roce byl
žlab již obvykle ucpán. Od lípy až ke studánce (v orig. Wasserhaus) ležely žlaby na povrchu, což opět
v průběhu zimy způsobovalo spoustu nepříjemností. Aby byla učiněna přítrž všem obtížím, byly
položeny železné roury. Celkové výlohy obnášely 499 zl. 48 kr.
1901
Oprava chléva.
Jelikož od roku 1885 musel být kravský chlév třikrát obložen a znovu naléhavě vyžadoval opravy,
rozhodl konečně patronátní úřad na základě opakovaných návrhů faráře o provedení důkladné opravy
chlévů. Podle plánů vyhotovených stavebním mistrem Piskorou ze Skuhrova bylo sice ponecháno
původní zastřešení, protože bylo ještě docela dobré, bylo ale vyzdviženo o metr výš a stěny byly
postaveny z cihel a rovněž podlaha kravského chléva byla vydlážděna cihlami. Oprava stála 2.800 K.
15

Vidi in canonica visitatione Gross Auřimie 11.června ? (datum špatně čitelné) 1902
Vinc. Kleprlík, b. vik.
1905
Nový dřevník a další opravy.
Namísto starého, zchátralého dřevníku vedle stájí byl postaven z cihel nový a společně se stájemi
opatřen taškovou krytinou; současně byla stodola pokryta lepenkou, budova fary byla nově natřena,
schůdky na dvoře zrenovovány a zřízena nová komora na půdě pro uložení kostelního prádla. Za tyto
stavby a opravy včetně nových a opravených kostelních oken bylo stavebnímu mistrovi Piskorovi ze
Skuhrova vyplaceno 416,08 K.
Shlédnuto při kanonické církevní visitaci ve Velkém Uhřínově dne 30.května 1906
Vinc.Kleprlík b.vikář
1919
Oprava stodoly.
Již v roce 1914 bylo rozhodnuto provést opravu stodoly společně s jinými malými opravami na
kostele a farní budově. Pak ale vypukla válka a provedení opravy bylo zejména kvůli neustále se
zvyšující drahotě odkládáno z roku na rok. Jelikož ale po válce drahota nejenom neopadla, ale ještě se
zvyšovala a oprava stodoly se ukazovala jako naléhavě nutná, bylo alespoň následující provedeno
v roce 1919, jmenovitě byly položeny nové fošny a nový práh u vjezdových vrat a nový mlat a zřízen
kanál pro odvod dešťové vody. Dřevo bylo vzato z církevního lesa a za provedení práce bylo
stavebnímu mistrovi Schröfelovi z Deštného z církevní pokladny vyplaceno 822 K 50 h.
1920
Ztráta části církevních polností.
Na základě zákona z 27.května 1919 N.518 rozhodnutím okresního soudu v Rokytnici ze 7.dubna
1920 byly 6 dlouholetým pachtýřům církevních polí jimi propachtované díly přiřčeny do vlastnictví
za směšně nízkou cenu v průměru 550 K/ha ( vždyť v témže čase musel člověk zaplatit stejnou cenu
za čtrnáctidenní tele; za sele 400 K; za jeden kg másla 86 K; za vajíčko 1,20 K; za kůzlečí kůži se
dostane 35-40 K). Jako odhadce polí byl povolán Wenzel Matiaske, bývalý majitel statku z Hlásky.
Všechna odvolání ať už proti prodeji samotnému, tak i proti nízké ceně byla marná.
1. Pachtýř Fr.Seidel dostal do vlastnictví jím doposud propachtovanou parcelu č.933 ve výměře
1'73'50 ha a část parcely 945/2 ve výměře 45a za cenu 1092,50 K.
2. Augustin Neugebauerx část parcely 945/2 ve výměře 1'78'93 za 992,65 K.
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3. Pí.Michel parcelu 949 ve výměře 2'14'54 Ha za cenu 1182,17 K.
Aby se předešlo enklávám, obdrželi rozhodnutím okresního soudu v Rokytnici z 10.října 1920
následující tři pachtýři namísto doposud propachtovaných dílů parcely 958 jiné díly církevního pole
a sice:
4. Pí.Remek část parcely č.945/2 ve výměře 84a 37m2 za cenu 374 K 22 h.
5. Pí.Neugebauer parcelu č.945/1 ve výměře 1 ha 20a 74m2 za cenu 780 K.
6. Anna Seidel část parcely č.952 ve výměře 30a 85m2 za cenu 180 K.
Vpravo od náčrtku a vlevo od hlavního textu připsána později (patrně farářem Čechem) následující poznámka ohledně
osoby Augustina Neugebauera(svázáno "x"):
x

28./3. 1941 odpadl od katolické víry a uvádí se jako "věřící v boha" (v orig. Gottblaubig); také jeho
25.8.1914 ve Velkém Uhřínově 21 narozený syn se uvádí jako "věřící v boha", údajně zaměstnán jako
pomocná kancelářská síla (v orig. Kanzleihilfskraft) u župního vedení.

Takže celkem 8' 28' 33 Ha za 4.601 K 54 h.
Církev doposud vlastnila
prodáno bylo
takže církvi zůstává

18'83'96 Ha
8'28'33 Ha
10'55'63 Ha polí

Shlédnuto při kanonické generální visitaci ve Velkém Uhřínově 15.června 1921.
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Náčrtek rozdělení církevních polností mezi nové vlastníky, v originále vlevo od hlavního textu.
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Změna rukopisu, další text psán normálním písmem, nikoliv kurentem.

Od drobných pachtýřů se církev, resp. můj předchůdce (psáno patrně farářem Mihulkou a předchůdcem
myšlen farář Tomíček) dočkali neslýchaného nevděku. Pachtýři měli církevní pole propachtována celé
roky a platili směšný nájem i v době největší válečné drahoty - 16 Kč za korec a při vyjednávání
zaznělo "pole za nic nestojí a proto jsme platili takový malý nájem". Takže ne dobrota pana vikáře
byla příčinou, že platili tak málo, ale podřadnost polí. Takzvaný Soetversländiger ? Matiaske z Hlásky
prodal v roce 1913 svoje vysoko u lesa se nacházející, takže opravdu podřadné pole za 1300 K za
korec a tady to odhadl za 500 Kč za hektar. Zástupce finanční prokuratury byl úplně zbytečný, ničeho
nedosáhl a taky nic nedělal, pořád se jenom bavil s okresním soudcem a církev mu musela platit
diety.
Zákon o drobných pachtýřích byl nepřáteli církve dobře vyšpekulovaný (v orig. ausspekuliert). Vědělo se
dobře o tom, jak jsou lidé lační po půdě, vědělo se rovněž, že církev svůj majetek musí a bude bránit
a že se tím zaráží klín mezi lid a duchovní - proto tento výjimečný zákon !
Pachtýři mě udali četníkům, že v kostele kritizuji zákony, že jsem jednomu z nich řekl: "Vy jste
stejně tak špatný, jako ty zákony" a podobně. Byl jsem soudem zažalován kvůli porušení § 250,
předvolán k soudu v Rokytnici - po 14 dnech přišlo ale od krajského soudu v Hradci Králové, že další
řízení proti mně se zastavuje. V tomto ohledu šlo všechno stranou, i národnost. Pachtýři podali české
žádosti o církevní pole - tiskopisy byly z české "Agrární domoviny" a při parlamentních volbách
odevzdali drobní pachtýři svoje hlasy jako výraz vděčnosti české Agrární straně. Měla u nás právě
tolik hlasů, kolik bylo oprávněných voličů mezi drobnými pachtýři - 27 - a jeden z nich mi řekl:
"Neudělali snad tento zákon Vaši nejvěhlasnější muži ?"
Zákon o odevzdání majetku a válečné půjčce nevytvořili ale naši nejvěhlasnější muži; vždyť se
bručelo, kritizovalo a klelo sdostatek.
K tomu připsána na pravém okraji jiným rukopisem (patrně farářem Čechem) poznámka:

Poznámka:
O pár let později se chovali právě příslušníci rodin těchto drobných pachtýřů eminentně nacionálně
německy (v orig. eminent deutschnational a podtrženo vlnovkou), patřili k oporám nacionálního hnutí, odpadli
ze samého nacionálního cítění (v orig. aus lauter "Nationalem Gefühle" a podtrženo vlnovkou) od
víry.....pravděpodobně z přízemní touhy po výhodě, tak jako předtím kvůli zisku (církevních polí)
zapřeli svůj národ !
1921-22 Opravy kostela a fary.
Plechové střechy na obou věžích a přístavcích byly natřeny, což stálo 5.186,40 Kč.
V zimě 1920-21 se kříž na makovici velké kostelní věže větrem utrhl a musel být sejmut a znovu
nasazen. Na kostele byla zvenku opravena omítka a proveden nátěr, stodola dostala podezdívku, její
zdi byly táhly staženy k sobě, kamenné zdi u farní budovy byly omítnuty a natřeny, na půdě položena
nová prkna nad kuchyní, spodní pramen byl opatřen vyzdívkou a provedeny byly další malé opravy,
což všechno včetně nátěru střech činilo 19.654 Kč. Opravy provedl stavební mistr Schröfel
z Deštného.
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1923
Opravena stodola.
Při podezdívání stodoly byla při nadzvedávání poškozena střešní lepenka, kromě toho bylo zapotřebí
nového nátěru dehtem. Proto byla střecha z velké části pokryta novou lepenkou a natřena dehtem.
Tato oprava byla provedena za částku 2.056 Kč z církevního jmění.
Ve stejném roce byla všechna okna a dveře nově natřeny. Náklady obnášely (částka nečitelná) Kč.
1925
Vodovod.
Odbočným vedením byla voda sklepem zavedena do předsíně, takže voda mohla být čepována přímo
vedle kuchyně. Náklady obnášely 1.300 Kč a byly uhrazeny z ušetřených peněz.
1933
Přední strana střechy farní budovy nově pokryta šindelem.
V srpnu 1933 byla větší část přední strany střechy farní budovy nově pokryta šindelem za částku 806
Kč 10 h z církevního jmění.
1934
Východní strana střechy stodoly zcela nově pokryta šindelem.
V létě 1934 byla východní strana střechy stodoly zcela nově pokryta šindelem za částku 1109 Kč 40
h z církevního jmění..
Vidi in visit. can. .... dne 3./9. 1940 A.A. Epa, Lit. m. pr.

Změna rukopisu (pisatelem dalších záznamů je patrně farář Čech).

Zpětný odkup polí u cesty na Pádolí.
Již předchůdce důst.p. farář Jaroslav Mihulka se usilovně snažil znovu získat pole
č. parcely

950
951
952/2

ve výměře
""
""

1a 15 m2
1a 77 m2
29a 67 m2

Celkem tedy

32a 59 m2

o která kvůli čsl. zákonu o drobných pachtýřích (z 27./5. 1919 Z: 318) církev, resp. farnost přišla,
protože uzavírají církevní vlastnictví u cesty na Pádolí. Majitel Fridolin Seidel z Hutí č.p.12, který
výše uvedená pole nemohl sám obdělávat, protože dům ve Velkém Uhřínově č.p.50 prodal a z Hutí
č.p.12 je příliš daleko, se před dvěma svědky písemně zavázal tato církvi znovu přepustit, což ovšem
v žádném případě nemyslel vážně a ani nemohl, protože byl zadlužen. Jelikož spořitelna Raiffeisen
ve Velkém Uhřínově na zadluženého Fridolina Seidela na jaře 1937 kvůli vyrovnání dluhu důrazně
naléhala prostřednictvím notáře, přišel jmenovaný za farářem s prosbou, aby od něj pole pro církev
odkoupil zpět. Na jedné straně kvůli kýženému ohraničení církevních polí pádolskou cestou, na druhé
straně ale rovněž kvůli nátlaku školy ve Velkém Uhřínově na odstoupení církevního pole pro cvičiště,
ke kterému účelu si přáli pole za školou o zhruba stejné výměře, rozhodl se místní duchovní správce
zpět odkoupit prvně jmenované pole od Fridolina Seidela.
17.6.1937 byla s výhradou schválení nadřízenými úřady uzavřena kupní smlouva za kupní cenu 2.000
K. Kromě toho převzal místní duchovní správce větší část daní a dalších výloh. Naplnění kupní
smlouvy se ale protahovalo, takže do toho vstoupilo připojení k velkoněmecké říši. Zemský rada
v Králíkách ale odmítl schválit kupní smlouvu, protože stát chtěl zamezit převodu movitého (správně
patrně "nemovitého") majetku na všechny instituce "mrtvé ruky" (v orig. Institutionen der "Toten Hand") 16 .
Ani vysvětlení pana starosty, že se plánuje přeměna církevního pole na cvičiště, nic nepomohlo.
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Tento poslední zámysl byl 24.8.1940 novému zemskému radovi duchovním správcem osobně ještě
jednou ústně a písemně vyložen. Nový zemský rada připustil možnost této výměny a postoupil jí
k vyřízení obci. Tato ovšem v záležitosti nic nepodnikla. Tak se duchovním správcem na tuto
nešťastnou kupní příležitost jím osobně vynaložené prostředky v částce 349 Rmk 33 Rpf staly
vyhozenými. I přes upomínku notářem se Fridolin Seidel nenechal pohnout k vrácení peněz jemu
vyplacených duchovním správcem. Po dlouhém čekání se tak ale přece stalo.
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Část III - Posloupnost farářů
Velký Uhřínov spolu s ještě dnes přifařenými osadami: Pádolí vzdálené na ¾ hodiny od farního
kostela; Rassdorf 1½ hodiny; Hutě 1 hodinu; Bělá ½ hodiny; Malý Uhřínov ½ až ¾ hodiny; Tisovec
½ hodiny; Buková ¾ hodiny; Benátky 1 hodinu cesty od kostela; byl dříve filiálním kostelem
Solnice, protože ale vzdálenost byla příliš velká, cesta již v létě neobvykle obtížná, v zimě často zcela
nemožná a počet farníků se již velmi zvětšil; byl dekretem ze 6.července 1721 dosavadní filiální
kostel ve Velkém Uhřínově ze Solnice vyčleněn a povýšen na samostatnou farnost.
I. farář
Peter Paul Benedict Bohatez
Ačkoliv bývalý filiální kostel Solnice ve Velkém Uhřínově byl 6.července 1721 povýšen na
samostatný farní kostel, teprve 24.dubna 1724 tam přibyl první farář jménem Peter Paul Benedict
Bohatez, dřívější kaplan v Solnici. Spravoval farnost do roku 1746, tedy plných 22 let a zemřel
v dříve jmenovaném roce v Rychnově. Byl zbožným duchovním pastýřem a kromě duchovních
záležitostí se zabýval sochařstvím. Tímto farářem byl zhotoven kříž v předsíni fary a dále dva menší
v kostele.
II. farář
1746

Franz Pfeiffer

Po tom, co zemřel pan farář Bohatez v roce 1746, přišel do Velkého Uhřínova jako farář Franz
Pfeiffer; pocházel z Broumova v Čechách a měl při sobě svého bratra Antona Pfeiffera jako
kooperátora. Oba bratři byli skrzevá mnohá významná dědictví bohatí, ale současně také velcí
dobrodinci církve a chudých.Za tohoto faráře P.Franze Pfeiffera byl vystavěn dnešní farní kostel,
neboť předcházející dřevěný byl již zchátralý.
1752
Dne 3.května 1752 na svátek Nalezení sv.kříže byl položen základní kámen k dnešnímu farnímu
kostelu.
1754
Dne 24.června 1754 byl na věži vztyčen kříž. Dne 10.srpna téhož roku, tedy na svátek Sv.Vavřince,
patrona božího stánku, byla v novém kostele odsloužena první sváteční bohoslužba s Te Deum 1 .
Dne 4.listopadu 1754 ve 3 hodiny odpoledne byly na novou kostelní věž vytaženy dva větší zvony
a 9.listopadu téhož roku bylo těmito poprvé vyzváněno.
1776
Poté, co jmenovaný pan farář Franz Pfeiffer 30 let obstarával duchovní správu, povolal ho Hospodin
dne 29.června 1776 ve stáří 69 let a dvou měsíců ze světa na věčnost, aby ho navždy odměnil za
dobrodiní prokázaná církvi a chudým. Jeho tělesná schránka byla uložena v hrobce zbudované na
jeho náklady pod presbytářem.
III. farář
Gallus Havel
Po smrti pana faráře P.Franze Pfeiffera přišel jako farář do Velkého Uhřínova Gallus Havel narozený
v Rychnově v Čechách. Za tohoto faráře byla teprve vymezena farní pole a stanoveny jejich hranice,
tak jak ještě v přítomnosti jsou. Nechal zadní pole za cenu velké námahy a nákladů vyčistit od mnoha
kamenů, aby z části získal lepší pastviště.
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1777
Za tohoto faráře byla 12.června 1777 zahájena stavba dnešní farní budovy, plně dokončena byla
v roce 1778.
1797
Po 20 letech, kdy pan farář Gallus Havel spravoval svůj úřad duchovního pastýře, jak nejlépe mohl,
zemřel dne 15.března 1797 a byl pohřben na zdejším hřbitově. Kéž odpočívá v pokoji.
IV. farář
Wenzel Adamek
Po smrti faráře P.Galluse Havla přišel do Velkého Uhřínova jako farář Wenzel Adamek narozený
v Jesenici v Čechách, který byl v roce 1797 určen c.k. správou. O tomto faráři není jiných informací,
než čeho se lze dočíst v jedné starší kronice, že měl značně zvětšit farní pole. Z Velkého Uhřínova
odešel jako farář do Petzkau ? (jméno dalšího působiště nejasné), kde zemřel.
V. farář
1801

Wenzel Perschan von Rottenburg

Poté, co byl farář P. Wenzel Adamek přeložen jako farář do Petzkau, přišel do Velkého Uhřínova
jako farář Wenzel Perschan von Rottenburg, který byl současně osobním děkanem. Měl to být dobrý
pán, který ale, protože mu nanejvýš obtížné beneficium nepřišlo vhod, většinu času prožil na zámku
v Kvasinách, zatímco za něj úkony duchovní správy museli vykonávat duchovní v sousedství. Tento
farář a osobní děkan byl později přeložen do Berouna a o několik let později přišel jako kanovník do
Hradce Králové, kde v pánu zesnul.
VI. farář
1805

Wenzel Müller

Po faráři Wenzelovi Perschan v.Rottenburg přišel do Velkého Uhřínova jako farář dne 13.března
1805 Wenzel Müller, bývalý dvorní kaplan a ředitel školy v Kutné Hoře. Měl to být vzdělaný muž,
ale žádný ekonom. Jelikož ale ekonomie je hlavním zdrojem obživy faráře, tak zde nezůstal dlouho
a byl přeložen do Rahnitz ? (jméno dalšího působiště nejasné), kde zemřel.
VII. farář
1807

Franz Praschak

Po faráři Wenzelovi Müllerovi přišel do Velkého Uhřínova jako farář markoušovický 2 lokalista 3
Franz Praschak, který byl velmi zbožným a horlivým duchovním pastýřem, ale již po dvou letech dne
10.prosince 1809 ve stáří 51 let zemřel a leží pochován na zdejším hřbitově.
VIII. farář
1810

Anton Michalitschke

Po smrti p.faráře Franze Praschaka přišel v roce 1810 do Velkého Uhřínova jako farář lokalista
z Boříkovic (v orig. Ullersdorf) u Králík P.Anton Michalitschke narozený v Rokytnici. Protože byl
ale nemocen, tak nebyl sto toto po všech stránkách obtížné beneficium spravovat a odešel již po ¾
roku na dočasný odpočinek. Tehdy byl lokalista z Knapovce (v orig. Knappendorf) u Lanškrouna Josef
Unner nejdůstojnější biskupskou konsistoří v Hradci Králové určen zdejším administrátorem in
spiritualibus und temporalibus 4 , který dne 9.října 1810 přibyl do Velkého Uhřínova a 5 let
spravoval farnost. Faráři Michalitschkemu vyplácel z beneficia roční penzi 300 zl., přičemž sám jako
administrátor pobíral roční plat 136 zl. 19¼ kr.
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IX. farář
1815

Josef Unner, později osobní děkan

Poté, co se pan farář Anton Michalitschke znovu začal těšit lepšímu zdraví, ale do Velkého Uhřínova
se již nechtěl vrátit, sjednal dříve jmenovaný s administrátorem páterem Josefem Unnerem směnu
obročí, která byla v roce 1815 z vyšších míst schválena, a sice že farář Anton Michalitschke se stane
lokalistou v Knapovci a tamější bývalý lokalista P.Josef Unner, současný administrátor ve Velkém
Uhřínově, tamtéž farářem. Jako ocenění jeho výkonu úřadu duchovního v kostele a škole byl v roce
1839, kdy měl jubileum 50 let činnosti duchovního správce, nejdůstojnějším panem biskupem
Karlem Hanelem jmenován osobním děkanem. Po více než 30 letech, kdy od 9.října 1810 až do
18.března 1841 s opravdovým zanícením pečoval o duchovní správu jemu svěřených farníků ve
Velkém Uhřínově, zesnul pokojně dne 18.března 1841 v 11 hodin večer a byl 22.března důst. panem
okres. vikářem P. Josefem Scholzem z Rychnova za velké účasti duchovních a světských a svých
truchlících bývalých farníků pohřben na místním hřbitově.
Od 19.března 1841 až do 24.června 1841 byl určen administrátorem tehdejší kooperátor P. Anton
Vogel ze Sedloňova.
X. farář
1841

Franz Smetana

Dne 20.června 1841 obdržel P.Franz Smetana, narozený ve Freihöfenu dne 27.ledna 1878 ? (zjevně
přepis), vysvěcený dne 24.srpna 1824, který byl 16 let a 3 měsíce kaplanem v Solnici, od vysoce
urozeného pana Patrona Antona Slivky rytíře ze Slivic dekret na farnost ve Velkém Uhřínově,
24.června téhož roku byl důstojným panem předsedou Josefem Müllerem jmenován do funkce
(investován) 5 , nastoupil 30.června 1841 do svého úřadu a při církevním svátku téhož roku byl
důst.vikariátním sekretářem P. Franzem Čeruschakem, farářem v Bílém Újezdě (v orig. Weissaujezd)
slavnostně uveden do funkce (instalován) 6 . Byl dobrý, mírumilovný člověk, který ale neměl žádné
přátele ve škole, a proto tuto, i když byl bez kaplana, nikdy nenavštěvoval a výuku náboženství
přenechal učitelům. Tito tomu ale dávali málo, takže školní mládež byla bez náboženského vzdělání.
V roce 1856 dne 2.ledna odešel farář Franz Smetana jako farář do Solnice, kde v roce 1860 dne
5.února zesnul v pánu a byl pochován na hřbitově v Solnici.
Odpočívej v pokoji.
XI. farář
Carl Novak
Po panu faráři P.Franzovi Smetanovi, který 12.ledna 1856 přesídlil jako farář do Solnice, přišel
13.ledna do Velkého Uhřínova jako administrátor bývalý solnický administrátor P.Karl (křestní jméno
psáno s K) Novak. Narodil se v Uhersku, ve chrudimském kraji v Čechách, v roce 1840 vysvěcen, byl
kaplanem v Liberku a v Rychnově a dvakrát administroval Javornické beneficium, Černíkovice,
Říčky ?, Nebeskou Rybnou a Liberk, potom Solnici a nakonec Velký Uhřínov. Dne 28.dubna 1856
obdržel od vysoce urozeného pana Antona Slivky rytíře ze Slivic jakožto patrona farnosti ve Velkém
Uhřínově dekret na tuto farnost, dne 2.května byl v Hradci Králové důst. panem C.A. Vinzenzem
Praskym, prezidentem a kapitulním děkanem investován a 8.června téhož roku důst. panem
P.Josefem Scholzem, rychnovským vikářem a děkanem, ve farním kostele sv.Vavřince slavnostně
instalován. Dobrému a hodnému pánovi se ale nanejvýš obtížné, neobvykle rozlehlé a na horách se
nacházející beneficium příliš nezamlouvalo, proto jeho úsilí směřovalo k přechodu na pohodlnější
místo, což se mu také po dvou letech podařilo, když byl přeložen jako farář na vamberské beneficium
příslušející k rychnovskému panství, kam 15.dubna 1858 přesídlil.
1858
Po bývalém panu faráři Pat.Carlu Novakovi (zde křestní jméno psáno s C) administroval farnost ve
Velkém Uhřínově až do 27.října 1858 důstojný pán P.Johann Balzar. Pocházel z Rychnova, vysvěcen
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byl v roce 1849 a od téhož roku působil jako kooperátor v sousední farnosti v Deštném.
XII. farář
1858

Klemens Finger

Dne 27.října 1858 přišel jako další farář do Velkého Uhřínova P. Klemens Finger. Pocházel
z Orlického Záhoří (v orig.Kronstandt) v královehradeckém kraji v Čechách, kde se narodil 13.dubna
1821. Své studium vykonal následujícím způsobem. Přípravná škola Praeparanda nebo 4 třídy
základní školy v Olomouci. Gymnasium v Rychnově, kde ve 4 třídách byl jeho profesorem gramatiky
P.Renatus Trávniček, v humanitních předmětech P.Wilhelmus Bachmann a v náboženství P.Anton
Eiselt po celé gymnasium. Filosofické studium v Litomyšli (v orig. Leutomischel), kde byl jeho
profesorem P.Stanislaus Hanke, prof. filosofie. Dalšími jeho profesory byli president Hermann, prof.
historie a filologie; P.Ambrosius Kom, prof. matematiky a geometrie; P. Florus Staschel, prof. fyziky
a P.Kanisius Schrott, prof. náboženství a teologie, kterým naslouchal první a čtvrtý rok v Hradci
Králové, druhý a třetí rok na univerzitě v Praze. Dne 25.července 1846 ho vysvětil na kněze jeho
Excelence nejdůstojnější biskup Karl Boremeus Hanel. Dne 6.srpna 1846 obdržel přidělení (v orig. die
Innisdiction) jako kaplan do Velkého Uhřínova k tehdejšímu panu faráři P.Franzi Smetanovi, kam
rovněž 27.srpna téhož roku přesídlil; setrval tamtéž až do 17.května 1852, kteréhož dne byl povolán
na výpomoc do Velké Zdobnice, protože tehdejší lokalista ve Velké Zdobnici P.Augustin
Wondraschek byl nemocný. Dne 30.května zemřel lokalista P.Augustin Wondraschek a tak byl
(P.Klemens Finger) tehdejším důstojným panem okresním vikářem P.Josefem Scholzem navržen na
administrátora farní oblasti ve Velké Zdobnici a nejdůstojnější biskupskou konsistoří v Hradci
Králové schválen. Administrace ve Velké Zdobnici trvala do 20.dubna 1853. Během jeho
nepřítomnosti ve Velkém Uhřínově došlo v roce 1853 k reluici patronátnímu úřadu-farnosti
poskytovaných naturálií jako dřevo, pivo, vejce a len, čímž beneficia vůbec, obzvláště však
beneficium ve Velkém Uhřínově, byla o mnoho připravena; namísto dříve poskytovaných 35 sáhů
měkkého štípaného dřeva, 5 sudů piva, vajec a lnu včetně štípání a dopravy do farního dvora obdrží
nyní beneficiát jako reluiční vypořádání 148 zl. konv.měny, za což při stoupajících cenách dřeva stěží
možno pořídit potřebné palivové dříví. I když mu (K.Fingerovi) při jeho návratu do Velkého Uhřínova
farář P.Franz Smetana odepřel (kompenzaci) zvýšených nákladů, přesto mu připadlo těžké zapomenout
na 6 let, po které sloužil ve Velkém Uhřínově jako kaplan, a prosit o jiné umístění. Dne 10.července
1853 obdržel přidělení jako kooperátor do Vítkovic v "hornolabském" (v orig. Hohenelber) vikariátu
v jičínském kraji, v nejvzdálenější části Krkonoš, do jednoho z nejobtížnějších umístění v celé
královehradecké diecézi. Jelikož v roce 1888 (zřejmě přepis, správně má být 1858) jeho předchůdce ve
Velkém Uhřínově P.Karl Novak obdržel dne 7.dubna farnost ve Vamberku, tak si jako vítkovický
kooperátor zažádal o uvolněnou faru ve Velkém Uhřínově. Dne 11.října 1858 obdržel od jeho milosti
vysoce urozeného pana rytíře Antona Slivky ze Slivic jakožto patrona této fary dekret faráře ve
Velkém Uhřínově, dne 27.října byl v Hradci Králové důstojným panem kanovníkem Franzem
Pelikanem investován, přičemž ještě téhož dne také do svého nového působiště v 11 hodin v noci
přibyl ! Dne 9.listopadu téhož roku byl důstojným panem okresním vikářem P.Josefem Scholzem
instalován.
Změna rukopisu (pisatelem následujících záznamů byl pravděpodobně farář Franz Tomíček).

P.Klemens Finger nakonec ve Velkém Uhřínově působil 27 let - 25 let sám, poslední 2 roky s pomocí
kooperátora, Wenzela Šklíby z Rychnova - až ho Pán všemohoucí v pravém slova smyslu z svého
vinohradu zavolal (v orig. bis ihn der Herr im wahren Sinne des Wortes von seinem Weinberge berief). Dne
19.srpna 1885 večer byl totiž zavolán do školy k onemocnělému podučiteli, aby mu poskytl svátost
posledního pomazání. Poté, co ukončil svatý úkon a opouštěl školu, zhroutil se na schodech před ní
a na místě zemřel na mrtvici.
Odpočívej v pokoji !
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XIII. farář
1885

Franz Tomíček

Narozen v Poniklé, okres Starkenbach (Jilemnice), dne 14.prosince 1841. Studoval na gymnasiu
v Jičíně, teologii v biskupském semináři v Hradci Králové a dne 25.srpna 1868 byl nejdůstojnějším
biskupem Karlem Hanelem vysvěcen na kněze. Poté byl zaměstnán jako kaplan v Solnici (v orig. psáno
Solnic); po smrti faráře Klemense Fingera přišel do Velkého Uhřínova jako administrátor, obdržel tuto
farnost dekretem z 12.října 1885 od tehdejšího patrona kostela svobodného pána Josefa von
Huppmann de Valbella, dne 4.listopadu byl důstojným generálním vikářem Eduardem Prašingerem
investován a 22.listopadu důstojným bisk.vikářem Vinzencem Kleprlíkem jako farář instalován.
Změna rukopisu (pisatelem následujících záznamů je patrně farář Mihulka).

1918
V pondělí o církevním svátku 7 zde proběhla vzácná oslava. Důst.pán farář a vikář Fr.Tomíček
oslavil svoje zlaté jubileum výkonu duchovní služby za účasti 20 duchovních a velkého počtu lidu,
takže kostel byl plný až po oltář. Na faře pronesl k jubilantovi proslov p.děkan Fr.Kubánek
z Rychnova, ve kterém vylíčil jeho zásluhy a věnoval mu dárek jménem duchovenstva vikariátu,
jmenovitě pěkný pohár. Pohár zdobí věnování:
1868 - 25.Juli - 1918
Jubilanti Vicario suo Resuo Francisco Tomíček vovel clerus vicar. Rychnoviensis.
Poté pronesli svoje gratulace:
Fr.Hampel, zástupce starosty obce Velký Uhřínov 8
Josef Seidel, starosta obce Malý Uhřínov
za učitelstvo Josef Zeipelt, vrchní učitel
za katolický lidový spolek (v orig. kathol.Volksverein) Johann Lenfeld, rolník z Bukové
Josef Urban, poštmistr
za rodinu Schmoranzovu Josef Schmoranz, junior.
Potom na verandě před farou pozdravila jubilanta za školní mládež žákyně Margaretha Mannel.
V kostele pronesl dřívější kaplan ve Velkém Uhřínově, nyní profesor teologie a ředitel semináře,
konsistoriální 9 rada Dr.Hugo Doskočil slavnostní řeč a poté celebroval jubilant svou zlatou jubilejní
mši. Na oslavě se zúčastnil, správněji řečeno, spoluoslavoval své jubileum konsistoriální rada Johann
Kuhn, pensionovaný farář z Opatovic in Eisenstadtl, jubilantův kolega ze studií. Při příležitosti této
sekundice 10 byl pan vikář jmenován řádným konsistoriálním radou a přísedícím a katissimo Patre
Benedicto XV. honore culicularii inlimi anctus eit.
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Následuje výstřižek novinového článku o oslavě a fotografie shromážděného kléru.

Oslava zlatého jubilea vsdp. 11 vikáře Fr. Tomíčka ve Velkém Ouřímě. Dne 12. srpna konala se
v německé farnosti velkoouřímské povznášející slavnost. Slavil tohoto dne svou sekundici bisk. vikář,
kons. rada a asessor, zasl. děkan, bisk. notář Fr. Tomíček, který pro své vzácné vlastnosti požívá
všeobecné úcty a důvěry. Ač vsdp. vikář žádné oslavy si nepřál, nedali si farníci a vik.duchovenstvo
ujíti řídkou příležitost, aby najevo dali svou lásku a vděčnost vůči tomuto hodnostáři. V 10 hodin
proslovil ve farní budově vdp. 12 vik. sekretář Frant. Kubánek, děkan z Rychnova n. Kn., vzletnou,
procítěnou řeč, v níž vylíčil zásluhy, jichž si vsdp. jubilant o vikariát byl získal a odevzdal v ruce
miláčka kléru, "otce", čestný dar vik. duchovenstva, drahocenný zlatý kalich s vřelým přáním, aby
Bůh ještě dlouhá léta p. jubilanta při tělesné a duševní svěžesti zachovati ráčil. P. jubilant zřejmě
dojat děkoval za velikou poctu a připomenul, že vždy hleděl dle svých nejlepších sil povinnostem
svým zadost učiniti. Po té gratulovali: správce školy Zeipelt, starostové, poštovní správce, předseda
katol. lidového spolku a dceruška + učitele Manla, jejímž krásným přednesem všichni účastníci až
k slzám dojati byli. Nato rozvinul se nepřehledný průvod, zahájený školní mládeží, který aranžoval
místní kaplan dp. 13 Mihulka, jenž o zdar slavnosti velikých zásluh si získal. Téměř celé Orlicko
bralo podíl na řídké slavnosti, bodří katoličtí Němci dokázali svým ohromným účastenstvím, že si
váží kněze hodného a zbožného, i když náleží jiné národnosti. Ve farním chrámu Páně slavnostně
ozdobeném a osvětleném po sv. obřadech slavnostní kázání proslovil býv. kaplan uřímský, kons.
rada, profesor bohosloví a ředitel semináře vsdp. dr. Hugo Doskočil, jenž slovy jímavými
a přesvědčivými líčil význam primice 14 a sekundice v životě kněze, poukázav na veliké zásluhy
páně jubilantovy. Po té celebroval p. jubilant slavnou mši sv. za asistence vik. kléru, i kolegy
oslavencova vsdp. em. 15 vikáře Kuhna, i dra. Doskočila. adm. Neumana a katech. Audrlického.
Z vik. kléru se dostavili vdpp.: bisk. sekretář Kubánek, bisk. notář Ehl, faráři: Hvězda, Pohl, Roller,
Tuček, Kračmar, Čistecký, Švorc, Pecháček, Vosyka, katecheta Komárek, kaplani: Mihulka, Tichý,
Čech. Při obědě pronesl vsdp. bisk. notář Ehl ze Solnice vřele procítěnou a mistrnou řeč, v níž zmínil
se o životě a zásluhách vsdp. vikáře Tomíčka a vsdp. em. vikáře Kuhna, vybízeje přítomné k bratrské,
upřímné lásce.
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Legenda k fotografii:

1. Msgre Franz Tomíček, jubilant.
2. Johann Kuhn, jubilantův kolega ze studií a spoluoslavenec.
3. Wenzel Ehl, děkan, pens.farář v Solnici.
4. Dr. Hugo Doskočil, rektor duchovního semináře v Hradci Králové, jubilantův bývalý kaplan.
5. Fr.Kubánek, děkan v Rychnově nad Kněžnou.
6. Wenzel Hvězda, farář ve Vamberku.
7. Ferd.Tichý, kaplan v Bílém Újezdě - odpadl k československé sektě (v orig. abgefallen zu der čechosl.
Sekte).
8. F.Čistecký, farář v Bělé.
9. Josef Tuček, farář v Javornici.
10. Josef Vosyka, farář v Kronstadtu (dnes součást Orlického Záhoří).
11. Fr.Komárek, gymnasiální profesor ve Dvoře Králové (v orig. Königginhof).
12. Fr.Kračmar, farář v Nebeské Rybné.
13. Josef Rössler, farář v Solnici - jubilantův dřívější kaplan.
14. Josef Pohl, farář v Liberku.
15. Josef Tesař, duchovní pastýř v nápravném zařízení v Opatovitz ? (jméno místa nečitelné), dřívější
jubilantův kaplan.
16. Ant.Audrlický, katecheta v Golčově Jeníkovu.
17. Eduard Švorc, farář v Lukavici.
18. Josef Čech, kaplan na Kačerově.
19. Rud.Neumann, farář v Deštném.
20. Jar.Mihulka, kaplan ve Velkém Uhřínově, jubilantův kaplan.
21. Josef Pecháček, farář ve Skuhrově, dřívější jubilantův kaplan.
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1921
Msgre Franz Tomíček odešel k 1.říjnu 1921 na odpočinek po 36 letech svého působení jako farář ve
Velkém Uhřínově, úřad vikáře si však na všeobecné přání duchovenstva vikariátu nadále podržel.
Svůj odpočinek trávil u svého posledního kaplana Jar.Mihulky, který byl jmenován administrátorem,
a mezi svými farníky. Pan vikář obýval nadále své dva pokoje, každou neděli a ve svátek sloužil
sváteční mši a v kuchyni jsme v čase jídla seděli u společného stolu a měli převážně stejná jídla. Po
večeři jsme si trochu povídali a pokud jsem chtěl učinit rozhovor obzvlášť zajímavým, kladl jsem
panu vikáři otázky na dřívější časy nebo na jeho dětství a potom se dal do vyprávění - měl stále ještě
vynikající paměť a uměl pěkně vyprávět, takže mu člověk vydržel dlouho naslouchat.
Visitační záznam

XIV. farář
1922

18./6.1923 Hvězda ? (podpis nečitelný), visitátor
Jaroslav Mihulka

Narozen 18.ledna 1887 ve Skále u Chrástu, okres Chrudim, ukončil gymnasiální studium v Hradci
Králové a vystudoval teologii tamtéž a 14.července 1912 byl veledůstojným biskupem Josefem
Doubravou vysvěcen na kněze. Od 1.září 1912 byl zaměstnán jako kaplan, později jako administrátor,
ve Vamberku, a potom, jelikož fara ve Skuhrově byla neobsazena, zažádal si o ni a byl tam k 1.lednu
1916 určen. Tam působil jako kaplan až do 31.září 1921. K 1.říjnu 1921 odešel pan vikář Franz
Tomíček na odpočinek a kaplan dostal pravomoc administrátora. O uvolněné beneficium si zažádal
a obdržel je od veledůstojného p.biskupa Karla Kašpara jako liberae collatinio 16 dekretem z 1.února
1922. Dne 12. téhož měsíce byl svým předchůdcem veledůstojným panem vikářem Msgre Franzem
Tomíčkem instalací uveden do svého úřadu faráře. Pan vikář u něj zůstal na penzi, ale ne dlouho,
právě za měsíc jsme ho nesli do hrobu.
8.března 1922 + Mgre Fr.Tomíček.
Dne 8.března 1922 v 8 hodin večer odešel pokojně na věčnost. Již poslední tři dny se cítil nemocen,
ale nechtěl ulehnout. V pondělí večer ještě v kuchyni večeřel, další den zůstal na naši přímluvu na
lůžku. Ve středu ráno se ještě oblékl a vyšel ven, když jsem se ale k polednímu vrátil ze školy,
přivítala mě jeho neteř a hospodyně se slzami v očích a viděl jsem, že jeho dny jsou již sečteny.
Rychnovský děkan Fr.Kubánek ho zaopatřil svatým pomazáním a krátce nato přestalo jeho ušlechtilé
srdce bít. Následující pondělí 13.března 1922 byl pohřben na zdejším hřbitově proti oltáři vedle svého
předchůdce Klemense Fingera za takové účasti, jakou Velký Uhřínov a okolí ještě nikdy neviděly. 27
duchovních, mezi nimiž 5 jeho kaplanů, ho provázelo na jeho poslední cestě. Slavnostní pontifikální
17 requiem celebroval v zastoupení vysoce důstojného biskupa vysoce důstojný pan prelát 18 a první
notář Dr.Johann Soukup. Ztratili jsme v něm opravdu zlaté srdce. 37 let působil ve farní obci Velký
Uhřínov, celé Orlické hory mu přirostly k srdci a neopustil je ani za cenu lepšího beneficia, přestože
k tomu měl často příležitost. Když jsem mu po instalaci děkoval, tak mi řekl: "Jen mě odtud
nevyhánějte" (v orig. česky). A já jsem mu odpověděl: "To se nikdy nestane." (v orig. česky). Před smrtí se
nahlas modlil a vzýval zejména matku boží se slovy: vita, dulcedo et spes nostra 19 . Kéž by mu ráčil
blahoslavený u trůnu božího za tento život, který zakončil ve věrné službě bohu, a za oběti, které
přinesl bohu a svým farníkům, věčný šťastný život a sladkost pohledu božího vyprosit a tak naplnit
naději jeho života. Odpočívej v pokoji !
Ve své závěti odkázal kostelu ve Velkém Uhřínově na pořízení nového zvonu 2.000 Kč, chudým ve
Velkém Uhřínově 1.000 Kč, chudým v Malém Uhřínově 1.000 Kč a mešní nadaci za jeho duši 500
Kč. Rovněž pohár, který mu byl věnován při příležitosti 50-tiletého jubilea výkonu duchovní služby
vikariátním duchovenstvem, se po jeho smrti stal vlastnictvím kostela ve Velkém Uhřínově.
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Následují fotografie Fr.Tomíčka a výstřižky z církevního věstníku (vlevo od fotografie, česky) a německy psaných novin
(vpravo od fotografie).

CÍRKEVNÍ VĚSTNÍK
Pohřeb msgra Františka Tomíčka, bisk. vikáře a děkana v. v. ve Velkém Uříně u Rychnova n. Kněž.
konal se tamtéž dne 13. března t. r. za krásné pohody, za velikého účastenství věřícího lidu z farnosti
velkouřínské a z celého okolí a za účasti 27 kněží z vikariátu rychnovského i odjinud. Kondukt vedl
a rekviem v zastoupení ndp. arcipastýře sub infula sloužil dr. Jan Soukup, kapitulní děkan z Hradce
Králové, jenž také zesnulému nad hrobem věnoval srdečnou vzpomínku. Kázání v kostele proslovil
dlouholetý kaplan zesnulého Jos. Rössler, farář v Solnici, místní duchovní správce Jaroslav Mihulka
pak u hrobu všem účastníkům srdečně poděkoval a se zemřelým tklivě se rozloučil. Zesnulý p. vikář
pohřben na prostém hřbitůvku uřínském za oltářem vedle svého předchůdce, faráře Fingra, na horách,
které tolik miloval, a mezi svými farníky, mezi kterými po 37 let blahodámě působil. R. i. p. !
Gross-Auerschim. (Vikär Tomíček +.)
Ein wunderschöner Frühlingstag war der 13.März d.J., da die Kirchengemeinde Gross-Auerschim im
Adlergebirge ihren ihren hochgbetagten Pfarrer, der die 36 Jahre lang pastoriert hatte, und das
Vikariat Reichenau a.K. seinen geistlichen Vater, den Vikär Pfar. Franz Tomíček um die Pfarrfelder,
seinem tagtäflichen Spaziergang, zur ewigen Ruhe begleitete. 27 Priester waren erschienen und eine
übergrosse Menge Laien aus nah und fern. Der Pfarrer von Solnitz, Josef Rössler, hielt die
Leichenpredigt, auf die das feierliche Pontifikalrequiem folgte, welches der HH.Generalvikär und
Protonotar Dr.Johann Soukup aus Königgräz in Betretung Gr. bischöfl. Gnaden zelebrierte. Der
letztere hochw. Herr, ein Gymnasialkollege des Gestorbenen, schilderte auch am offenen Grabe in
wahren und treffenden Worten die goldene Herzensgüte des einfachen Gebirgspfarrers. Zum Schlusse
dankte sein letzter Kaplan und jetzt sein Nachvolger, der Pfarrer Jaroslav Mihulka, welchen der
80jährige Greis gerade vor einem Monat noch in geistiger Frische installiert hatte, mit tiefer
Ergriffenheit allen erschienen Trauergästen. Mit Msgr. Tomíček ist eine seltene Persönlichkeit von
uns geschieden, deren Orginalität in aufrichtiger Herzensgüte und äusserster Schlichtheit bestand. Mit
einer Reihe von Titeln und Ehrnämtern haben ihn die Bischöfe - er diente unter fünfen ausgezeichnet, er aber trug sie nie zur Schau.
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Shlédnuto při kanonické vizitaci ve Velkém Uhřínovu 16.června 1924
Jos.Pohl, vizitátor
Změna rukopisu (pisatelem dalších záznamů je patrně farář Čech).

11.prosince 1932 přesídlil farář Jar.Mihulka po 17 letech působení ve Velkém Uhřínovu do Bílého
Újezda.
Důst. p.farář. Jaroslav Mihulka zde působil blahodárně do prosince 1932, kdy se 11.toho měsíce
rozloučil se zdejšími farníky a ve stejné úloze přesídlil do Bílého Újezda. Farář Mihulka se velmi
zasloužil jak o duchovní správu tak o samotné beneficium Velký Uhřínov. Za něj a díky jeho snažení
byl pořízen nový zvon a důkladně zrenovovány varhany, byl organizátorem a průkopníkem
spolkových záležitostí, přičemž v těchto těžkých časech probudil katolický lidový spolek k novému
životu a založil spolek katolických dívek, vytvořil nový divadelní spolek a mezi lidmi horlivě
propagoval církevní písně. Byl příkladným lidovým knězem. Beneficiu prokázal obzvláštní dobrodiní
tím, že účinně ztlumil škody ze zákona o malých pachtýřích nepřátelského vůči církvi, byť za cenu
nepřízně těch lidí, kterým se při tom musel postavit. Zavedl vodovod do farní budovy a další.
S výjimkou malých pachtýřů, které lid označil za lupiče církevních polí, si všichni farníci faráře
Mihulky vysoce vážili a jeho odchodu do Bílého Újezda hořce litovali. I do Bílého Újezda mu většina
zachovávala vděčnou oddanost. Bylo to spíše přání jeho příbuzných, aby farář Mihulka přesídlil do
vnitrozemí. Vzhledem k nedostatku duchovních spravoval farnost v Bílém Újezdě téměř celý jeden
rok jako administrátor excurrendo 20 z Velkého Uhřínova.
Administrátor excurrendo Josef Čech, farář v Kačerově
Po dobu, kdy p.farář Mihulka byl administrátorem excurrendo v Bílém Újezdě, musel mu kačerovský
farář Josef Čech ve Velkém Uhřínově vypomáhat s částí vyučování ve škole a převzetím nedělních
bohoslužeb a byl proto od ledna 1932 vysokým biskupským konsistoriem v Hradci Králové jmenován
administrátorem excurrendo im spiritualibus 21 . Od 1.prosince 1932 byl jmenovaný rovněž
administrátorem in temporalibus 22 . Protože kvůli nedostatku duchovních nebyla žádná naděje na
brzké obsazení farnosti ve Velkém Uhřínově a časté cesty z Kačerova do Velkého Uhřínova mohly
mít trvalé následky na zdraví, rozhodl se kačerovský farář požádat o beneficium ve Velkém Uhřínově
a byl 31.1.1934 v Hradci Králové tehdejším kancléřem-prelátem fr.Kutnarem investován, stal se tedy
od 1.února 1934 patnáctým farářem ve Velkém Uhřínově.
XV. farář
1934

Josef Čech

Farář Josef Čech se narodil 24.listopadu 1894 v Rožmitálu u Broumova (v orig.Rosenthal bei Braunau),
navštěvoval veřejné vyšší gymnasium benediktinského nadačního kláštera v Broumově, kde v roce
1913 složil zkoušku dospělosti. V říjnu téhož roku vstoupil do kněžského semináře v Hradci Králové
a dne 2.července 1917 obdržel z rukou excellence biskupa Dr.Josef Doubravy sv.kněžské vysvěcení.
Od 1.července 1917 až do 31.července 1923 působil jako kooperátor v Kronstadtu v Orlických horách
(dnes Orlické Záhoří), do 12.října 1924 ve stejném místě jako administrátor, poté jako administrátor
v Kačerově a od 1.března 1925 jako farář v Kačerově, od 1.února 1934 jako farář ve Velkém
Uhřínově. Instalace byla ovšem provedena teprve 2.dubna (velikonoční pondělí) panem vizitátorem
a farářem Josef Rösslerem ze Solnice. 23
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Shlédnuto při kanonické vizitaci 11.července 1939 návštěvníkem
(v orig. Vidi in visitatione canonica, die 11.Juli 1939 habita):
Anton Rührich, farář z Olešnice, ... visitátor 24
Shlédnuto při kanonické vizitaci ..... 3.9.1940 A.A.Epp....
Visitační záznam 3.9.1940. Visitátorem byl litoměřický biskup Dr. Anton Alois Weber.
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Část V - Podpora chudých
Zesnulý vysoce důstojný farář Msgre Fr.Tomíček odkázal chudým ve Velkém Uhřínově 1.000 Kč
a chudým v Malém Uhřínově také 1.000 Kč. Dne 9.března 1928 byla za zesnulého p.faráře sloužena
svatá mše, které se zúčastnili chudí a potom jim byly peníze s úroky za dobu od jeho smrti rozděleny.
Shlédnuto při kanonické biskup.visitaci 3.9.1940
(Visitátorem byl litoměřický biskup Dr. Anton Alois Weber.)
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Část VI - Pamětihodné události
1877
Obzvláště pozoruhodná událost.
Zima roku 1876/1877 byla velmi mírná. O vánočních svátcích nebyl ještě žádný sníh a bylo tak teplo,
že mnozí chudí lidé, kterým se nedostávalo obutí, šli na půlnoční bosi. Den před svátkem
nejsvětějšího Jména Ježíš (Feste des heiligsten Namens Jesu 1877, 17.ledna - pozn. editora) dokonce domkář
z Velkého Uhřínova Franz Marhenger č.p. 21 na své louce u domu kosil trávu.
1879
Stříbrná svatba jejich c.k. veličenstva.
Den 24.dubna 1879, na kterýžto den jejich c.k.veličenstvo František Josef I. 1 , náš nejmilostivější
a nejmilovanější otec vlasti, slavilo v sídelním městě Vídni svou stříbrnou svatbu, výročí 25 let od
svého sňatku s jejím c.k.veličenstvem, milovanou matkou vlasti Alžbětou 2 , byl také v naší chudé
horské vesnici s největší možnou slávou připomenut. Již v předvečer 23.dubna ohlašovaly výstřely
z hmoždířů, které byly postaveny u kříže v Malém Uhřínově nadcházející den. Muzikanti (v orig. Die
Mussigkannten) táhli vesnicí hraje císařskou hymnu a na kopcích byly zapáleny oslavné ohně. Časně
ráno 24.dubna znovu zaduněly hmoždíře. V 10 hodin dopoledne byla slavnostní bohoslužba s Te
Deum a zpěvu císařských písní. Byla také uspořádána malá školní slavnost, kde byly dětmi
předneseny básně, které se vztahovaly k vysokému panovnickému domu, a zapěny některé pěkné
písně.
Dne 24.dubna 1854, v den svatby našeho nejmilostivějšího císaře a krále Františka Josefa I.
s bavorskou princeznou Alžbětou, zasadil nějaký Florian Krista, zahradník v Bělém č.p.4, dvě lípy ke
kříži před kostelem.
Úroda v roce 1879.
Už po několik let byla ve zdejších horách neúroda, kdy zejména len, jediná plodina, za kterou místní
obyvatelé něco utržili, se vůbec neurodil, takže nemohli vydělat ani tolik, aby pokryli velké výdaje
spojené s pěstováním lnu, v důsledku čehož se většina hospodářů ocitla v dluzích, některým byla
dokonce jejich hospodářství kvůli zadlužení prodána v dražbě. Také rok 1879 nepatří mezi dobré
roky. Kvůli hojnému dešti sice narostlo bohatě trávy pro milý dobytek (v orig. für das liebe Vieh), ale
nepodařilo se ji kvůli deštivému počasí dobře dostat pod střechu, dokonce jí plno shnilo a mohla být
použita nanejvýš k podestýlce. Obilí vypadalo dobře narostlé, ale sypalo málo zrna. Mandel 3 žita
dává jeden a půl a ovsa nanejvýš 3 korce 4 . Len vypadal v některých místech ještě docela dobře, ale
zase neměl žádnou hodnotu, neboť se platí za jeden starý cent 5 nejpěknějšího lnu 20 zl., zatímco
dříve se platilo 30, také ale 36 až 38 zl. Nejsmutnější je v tomto roce, že brambory kvůli přílišnému
vlhku vůbec nevyšly, takže mnozí nedostali zpět ani sadbu. Jelikož ale jsou brambory v této horské
oblasti hlavní potravou a chudí lidé žijí téměř jenom na nich, panuje mezi lidmi velká nouze, která se
za několik týdnů, až se těch několik málo brambor sní, ještě zvětší. Ceny potravin stoupají a výdělky
jsou malé. Kdyby se ještě tkalcovství bavlny, které sice příliš nevynáší, mělo dostat do potíží, pak by
nastala ošklivá nouze, neboť je to téměř pro polovinu lidí jediný zdroj příjmů.
Zima 1879/1880.
Zima z roku 1879 na rok 1880 byla velmi studená. Už okolo 10.listopadu byla taková zima, že okna
vytápěných místností byla úplně zamrzlá, zejména v noci. Koncem listopadu přišlo několik deštivých
dnů. Od 1. do 30.prosince byla bez přestání velmi velká zima. Dne 31.prosince a 1.ledna bylo deštivo
a potom skrzevá celý leden zase chladno, stejně tak v únoru a v březnu až zhruba do dvacátého, kdy
přišlo několik teplejších dnů, které vydržely až do poloviny dubna. Jelikož zima byla téměř bez
přestání chladná, tak se všeobecně doufalo, že jaro bude velmi pěkné, ale tato naděje byla strašlivě
zklamána.
Vždyť v druhé polovině dubna a téměř po celý květen s výjimkou sotva dvou nebo tří dnů byl
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vytrvalý vítr, déšť se sněhem a taková zima, že si člověk musel obléknout nejteplejší zimní kabát a v
místnostech se muselo topit jako uprostřed zimy. V průběhu zimních měsíců bylo málo bouřek, spíše
jenom suchá zima, ale v druhé polovině dubna a po celý květen řádily bez přestání bouřky, které na
ozimech a při květu stromů způsobily spoustu škod.
1880
Biskupská generální vizitace 17.června 1880.
17.červen roku 1880 se stal pro místní farnost dnem velké radosti a milosti, kdy se jí dostalo velké
milosti přivítat opět ve svém středu po19 letech nejdůstojnějšího pana biskupa a velepastýře Josefa
Johanna Haise.
Dne 16.června okolo páté hodiny odpolední přijela jeho biskupská milost v doprovodu důstojného
pana kanovníka Antona Zimy ze Skuhrova do Velkého Uhřínova, kde byli přivítáni u hlavního
vchodu do kostela místním farářem a kačerovským panem farářem P. Vinzenzem Schmidem. Poté se
odebral nejdůstojnější pan velepastýř přímou cestou do kostela, zatímco byl sborem zanotován žalm:
"Ecce sacerdos" 6 , po odezpívání žalmu bylo provedeno několik modliteb a místním farářem
společně s nejdůstojnějším uděleno svaté požehnání. Poté pronesla jeho biskupská milost jímavou
promluvu k početnému shromáždění farníků, nato se tentýž oděl do černého pluviálu a zanotoval
žalm "De profundis" 7 , který byl odezpíván střídavě duchovními a sborem, načež se jeho biskupská
milost modlila modlitby. Jelikož kvůli hrozné bouři nemohlo být vedeno procesí na hřbitov, byl
v předsíni umístěn stůl s krucifixem a křížem, kam se nejdůstojnější pastýř odebral. Po procesí
následovala prohlídka kostela, oltářů, křtitelnice, kostelních paramentů a textilií. Poté se jeho
biskupská milost odebrala na faru. Večer téhož dne bylo před večerním zvoněním vyzváněno všemi
zvony, aby se zvýraznila slavnostnost nadcházejícího dne, kdy zde byly rovněž slaveny svatodušní
svátky (letnice) 8 .
V den biřmování 9 17.června odebrala se jeho biskupská milost v 7 hodin pět minut za vyzvánění
zvonů s procesím do božího stánku. Protože zdobnický pan farář se svými biřmovanci ještě nedorazil,
byly nejprve vzati na pořad katecheti se školními dětmi. Jako první katechizoval 10 místní farář,
potom kačerovský pan farář a nakonec mezitím přibyvší farář Velké Zdobnice P. Franz Leeder. Po
katechizmu celebrovala jeho biskupská milost svatou mši, na závěr udělila svaté požehnání a potom
po odložení mešního oděvu a odění do pluviálu odpustkové požehnání. Poté se jeho biskupská milost
odebrala do sakristie na snídani a místní farář vystoupil na kazatelnu a pronesl k početnému
shromáždění kázání na téma: "Jaké milosti se nám dnešního dne dostává a jaké povinnosti jsou tím
rovněž kladeny na biřmovance, kmotry a rodiče". Po kázání pronesl rovněž nejdůstojnější velepastýř
proslov k lidu, načež se kačerovský pan farář na kazatelně modlil s biřmovanci o třech božských
ctnostech, potom jeho biskupská milost okolo 14:00 udělila biřmovancům svátost biřmování. Poté
proběhly závěrečné modlitby. Aby se předešlo přílišnému návalu, byli nejprve biřmováni biřmovanci
ženského pohlaví a mužští biřmovanci společně se svými kmotry museli opustit kostel, taktéž
biřmovanci ženského pohlaví museli po obdržení biřmování kostel opustit a přenechat v něm místo
mužským biřmovancům ! Na závěr byl místním farářem zanotován ambrosiánský chvalozpěv Te
Deum a udělením svatého požehnání byl slavnostní akt ukončen, kdy ještě jeho biskupská milost před
shromážděným lidem pronesla proslov a poté se slavnostním průvodem odebrala na faru, kde byl
podán docela skromný oběd, sestávající ze 4 chodů. Z duchovenstva v sousedství byli přítomni:
veledůstojný pan děkan z Rychnova P.Vinzenz Kleprlík jako biskupský vikariátní sekretář; pan farář
z Javornice P. Johann Balzar; pan farář z Velké Zdobnice P.Franz Leeder; pan farář z Deštného
P.Wenzel Erychleb, pan farář ze Skuhrova P.Peter Henc; pan farář ze Solnice P.Ferdinand Blecha;
pan farář z Kačerova P.Vinzenz Schmid. Dále byli u slavnostní tabule: okresní hejtman ze Žamberka
Grossmann, patronátní komisař Karl Zimmer, sklářský fabrikant ze Zákoutí pan Kadlik, pan vrchní
učitel Eduard Mannel, pan učitel Franz Swoboda a pan lesní z Pádolí Johann Hurich. Po obědě
podepsala jeho biskupská milost úřední knihy a trochu si po velké námaze odpočinula. Dne
18.června, v pátek, si nejdůstojnější pan biskup dopřál den oddechu, vyznačil však tento den
zvláštním aktem laskavosti a lidumilství, které zůstanou zdejším farníkům navždy nezapomenutelnou
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vzpomínkou. Jelikož totiž nemohl uvěřit, že voda by mohla kolébat děcko v kolébce, přičemž
u místního chudého kováře jménem Fabian Trojosky č.p.90 se nacházelo takové vodní zařízení,
odebral se tedy sám do malého domečku. Tam nalezl obytnou místnost kovářovu zcela opuštěnou,
jenom malý chlapec jménem Sebastian Trojosky ležel spící v kolébce a byl vodou kolébán; tomuto
učinil na čele znamení kříže a řekl mu: "Za deset let tě mohu biřmovat". Poté přišli rodiče děcka
a slzeli radostí na tak velkou ctí a milostí, které se jim touto vysokou návštěvou dostalo. Jeho
biskupská milost také obdarovala penězi ještě jedno dítě těchto rodičů, děvčátko zhruba tříleté. Tento
akt jeho blahosklonnosti, že zavítal do skrovné chaloupky chudého člověka, zůstane, jak již řečeno,
nezapomenutelnou vzpomínkou.
Okolo dvanácté hodiny odebrala se jeho biskupská milost ke stolu a udělila přitom místnímu faráři
P.Klemensovi Fingerovi za přítomnosti pana kanovníka, pana děkana z Rychnova a pana faráře
z Lukavice P.Franze Satraneta povolení smět nosit Expositorium canonicorum 11 .
Odpoledne v půl druhé odebrala se jeho biskupská milost ještě jednou do kostela, kde mu místní farář
udělil požehnání nejvyššího; potom nastoupil do vozu a pokračoval ve své biřmovací cestě dále přes
strmé hory až do Kronstadtu, kde bylo uděleno biřmování 19.června. Po cestě navštívil ještě kostely
a fary v Kačerově a Velké Zdobnici.
Úroda v roce 1880.
Léto roku 1880 bylo spíše vlhké než suché, přesto bylo trochu sena a jetele, také obilí a lnu se středně
urodilo, jenomže len neměl nijak vysokou cenu, za jeden starý centnýř 5 se platilo 20 až 22 zl., takže
si lidé přišli na výjimečně málo peněz. Brambory se kvůli přílišnému dešti vůbec neurodily, mnozí
nedostali zpět ani sadbu, což zapříčinilo velkou nouzi zejména mezi chudými lidmi.
Zima 1880/1881.
Zima byla až do Vánoc převážně sychravá, takže až do Vánoc nebyl téměř žádný sníh. Teprve okolo
Nového roku začalo sněžit, byla velká zima a ta vydržela až do dubna, vždyť 29. a 30.dubna ještě
sněžilo.
Svatba našeho nejmilostivějšího korunního prince Rudolfa s nejjasnější princeznou
Stefanií z Belgie dne 10.května 1881.
10.květen roku 1881 byl pro všechen lid rakouského císařství kromobyčejně důležitý den, který se od
hlavních měst monarchie až po nejchudší vesnice nesl ve slavnostním duchu. V tento den slavil náš
nejjasnější korunní princ, jeho c.k. veličenstvo arcivévoda Rudolf svoji svatbu s královskou
princeznou Stefanií, vznešenou dcerou belgického krále. 9.května večer byla zde ve Velkém
Uhřínově oslava připadající na nadcházející den ohlášena slavnostním vyzváněním a výstřely
z hmoždířů. 10.května, tedy v den svatby, zazněly po ránu zvony, výstřely z hmoždířů a muzikanti
prošli se zpěvem vesnicí. V 10 hodin byla slavnostní mše s Te Deum a na závěr byla zazpívána
národní hymna. Po bohoslužbě byla školní slavnost, která, jelikož školní budova byla přestavována
a počasí bylo chladné, proběhla v hostinci Ledvina Webera Velký Uhřínov č.p.6 a při ní přednesli
školáci oslavné básně a odezpívali několikero vhodných písní.
1881

Na věčnou paměť byly ve stejný den místním farářem ve velké zahradě zasazeny dva ořešáky, jeden
uprostřed zahrady a druhý v jejím jižním rohu.
Shlédnuto při kanonické vizitaci ve Velkém Uhřínově dne 12.července 1887
Vinc.Kleprlík
b.vikář.
1889
Nadace pro údržbu kapličky v Rassdorfu.
V roce 1869 postavil Christof Reichel, domkář (v orig. Chalupner) v Rassdorfu č.p.10 na svém pozemku
kapličku k poctě Matky boží. Aby ovšem byla zajištěna její údržba, odkázal závětí k tomuto účelu 60
zl.rak.měny, které zůstávaly zajištěny jako základní kapitál v držebnosti č.p.10 v Rassdorfu a z nich
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plynoucí úroky měly být použity k opravám. O tomtéž c.k. místodržitelstvím učiněné oznámení
nejdůstojnější biskupské konsistoři zní následovně:
Č.11266
Podle dopisu c.k. okresního soudu v Rokytnici z 28.ledna 1889 zl.545.cw. určil výměnkář Christof
Reichel z Rassdorfu, zesnulý dne 13.prosince 1888 v Rassdorfu, ve své závěti z 9.prosince 1888
v Rassdorfu, že částka 60 zl. rak.měny. má zůstat zajištěna v držebnosti č.p.10 v Rassdorfu jako
základní kapitál, z něhož plynoucí úroky mohou být použity k údržbě kapličky postavené na téže
držebnosti.
Praha 23.února 1888

1894
Biskupská generální vizitace 4.června 1894.
4.června 1894 proběhla ve Velkém Uhřínově biskupská generální vizitace nejdůstojnějšího biskupa
z Hradce Králové Eduarda Brynycha. Jeho biskupská milost přibyla do Velkého Uhřínova 3.června
okolo 4.hodiny odpolední a sice z Kačerova, odkud ji provázelo z farníků utvořené banderium 13 .
Farníci v čele s farářem, obecní rada s představenými a školní děti s učiteli ho očekávali u slavobrány
postavené obcí mezi farou a sousedním domem pana Schmoranze. Po krátkém proslovu ze strany
faráře, obecního zastupitelstva a školních dětí byla jeho biskupská milost slavnostně provázena na
faru a hned poté do kostela. Tam pronesl úvodní řeč, vykonal předepsané modlitby a provedl vizitaci
kostela, oltářů a kostelního prádla a paramentů.
4.června, v den biřmování, celebrovala jeho biskupská milost v 7 hodin svatou mši, po prvním
evangeliu 14 vystoupila na kazatelnu, předčítala evangelium při mši a na jeho základě pronesla sama
kázání. Po svaté mši následovala katecheze, kterou opět sám provedl a potom biřmování, při kterém
496 biřmovanců obdrželo svátost biřmování. Závěr slavnostní pobožnosti představovalo srdečné
napomenutí biřmovanců nejdůstojnějším biskupem a Te Deum.
Z Velkého Uhřínova se jeho biskupská milost 5.června odpoledne vypravila do Velké Zdobnice a po
vykonané kostelní vizitaci a biřmování téhož dne do Kronstadtu.
1900
Lidová misie 15 .
V roce 1900 se od 1. do 8.dubna v církevní obci Velký Uhřínov uskutečnila lidová misie
veledůstojných otců nejsvětějších vykupitelů sídlem na Hoře Matky Boží (Muttergottesberg) u Králík
16 , P.Antona Pad.Wietheho a P.Petruse lrp. Kandy. Bezprostředně před jejím začátkem vál po dva
dny horský vichr a přinesl s sebou nesmírné množství sněhu; dne 1.dubna se ale vítr utišil
a následovaly poměrně hezké dny, takže až na farníky z Rassdorfu, pro které byla cesta do Velkého
Uhřínova velmi obtížná zčásti kvůli větrem způsobeným lesním polomům, zčásti kvůli velkým
závějím, se všichni mohli zúčastnit všech pobožností a také se jich zúčastnili. Kajícníků 17 bylo
zhruba 1.200.
1902
Opakování sv.misie.
Od 1. do 6. dubna proběhla opakovaná sv.misie se stejně dobrým úspěchem, jako ta uskutečněná před
dvěma lety. Přítomni byli P.Petrus Kanda a J.Wille, otec kongregace nejsvětějších vykupitelů na Hoře
Matky Boží u Králík. Kajícníků bylo zhruba 1.150.
1903
Johann Sagner, rytíř z Eisbergu.
Dne 6.února 1903 zemřel v Rychnově pan Johann Sagner, rytíř z Eisbergu. Narodil se 13.dubna 1819
ve Velkém Uhřínově č.p.37 jako syn zahradníka Franze Sagnera. Bez předchozího vzdělání byl
odveden jako obyčejný pohůnek, díky jeho píli a každodenní práci se mu podařilo vyšvihnout se do
hodnosti majora a být povýšen do dědičného šlechtického stavu s přídomkem rytíř z Eisbergu.
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1904
Povětrnostní poměry.
Rok 1904 byl kromobyčejně nepříznivý pro zemědělství. Od začátku května do konce září panovala
neustálá vedra a sucho. V průběhu léta ani jeden jediný vydatný déšť nezavlažil zem a důsledkem
toho bylo, že jařiny, které zpočátku nadějně narostly, stále více vadly a hynuly, takže místy ani
nemohly být posečeny. Žito, které dobře přezimovalo a dokázalo si uchovat trochu jarní vláhy, vcelku
dobře vyrostlo, mělo ale malá scvrklá zrna. Brambory zůstaly malé a poskytly ... chabé výnosy, sotva
dvojnásobek sadby. Senoseč byla ještě dosti vydatná; otava ale vůbec nevyšla a jinak tak vydatná
podzimní pastva pro dobytek zcela scházela. Nastal velký nedostatek vody, neboť i nejvydatnější
prameny vyschly.
Nejcitlivější následky tohoto byly, že nastal velký nedostatek krmiva a že polovina stavu dobytka
musela být na podzim prodána za směšnou cenu.
1905
Biřmování.
V roce 1905 dne 1.června se ve Velkém Uhřínově uskutečnila generální vizitace. Jeho biskupská
milost přibyla do Velkého Uhřínova ze Solnice 31.května okolo 6.hodiny večerní v doprovodu
patrona kostela svobodného pána Königswartera a patronátního komisaře Paula Swobody obklopena
banderiem sestaveným farníky. Na konci Biskupské u slavobrány postavené tamtéž přivítali jeho
biskupskou milost starosta a obecní rada Malého Uhřínova, u slavobrány nad farou místní duchovní,
starosta a obecní rada, učitel, školní děti a početné shromáždění farníků. Odtud byl slavnostně
doprovozen do kostela. 1.června, na svátek Nanebevzetí P., celebrovala jeho bisk.milost v 8 hodin
svatou mši, poté sama pronesla slavnostní kázání a potom provedla biřmování ( biřmovanců bylo
344). Po biřmování se ve škole uskutečnily náboženské zkoušky. Odpoledne ve 3 hodiny provedl
kooperátor Jos.Rössler duchovní ponaučení a litanii; po požehnání následovala závěrečná pobožnost.
Z Velkého Uhřínova provedla jeho bisk.milost 2.června vizitaci ve Velké Zdobnici a 3.června
v Kačerově, poté se odebrala dále do Nebeské Rybné. Počasí bylo kromobyčejně příznivé. Účast na
slavnosti byla velmi velká.
1909
Velká vichřice.
Počátkem května začal zuřit horský vichr, který se po celou zimu choval výjimečně klidně, a sice po
8 dní bez přestání. 4.května dosáhl vrcholu. Odpoledne od 2 do 6 hodin zesílil na opravdový orkán
a způsobil v této době nezměrné škody zejména v lesích, protože se neomezil jenom na poměrně
malou oblast od Rokytnice do Sedloňova, ale jak bylo zřejmé z novinových zpráv, zuřil od Olomouce
na Moravě (v orig. Olmitz in Mähren) až po Liberec v severních Čechách.
Také ve zdejším církevním lese způsobil velké škody, takže se za dřevo, které se prodávalo
výjimečně levně, neboť všude bylo dostatek dřeva na prodej, přesto stržilo 6.120,83 K. U fary
u vchodu do dvora vyvrátil vítr hrušku a poškodil střechu na stájích a stodole. U kostela ulomil větší
polovinu javoru, který stojí u hřbitovní zdi a při pádu lehce zasáhl a poněkud poškodil střechu a zeď
kostela a rozbil tři před nedávnem opravená kostelní okna, takže musela být nahrazena novými.
Pořízení nových oken stálo 902,83 K.
1910
Vysvěcení zvonu.
Na popud paní Anny Stephan z Broumova, rozené Bittner z Hutí, osada Hutě, která až doposud
neměla žádný zvon pro klekání (v orig. Aveglocke), si takový opatřila, přičemž byla navíc ke 140
K věnovaným Annou Stephan k tomuto účelu uspořádána v osadě sbírka, aby byla pokryta chybějící
částka (cca 50 K).
Vysvěcení zvonu provedl se souhlasem nejdůstojnějšího biskupského ordinariátu 18 místní farář,
kterým byly vysvěceny rovněž zvony pro klekání v Pádolí (v roce 1896), v Rassdorfu (1901) a v
Benátkách (1903). Tímto získaly všechny osady farnosti své zvony pro klekání; žádná z nich ovšem
nevlastnila prostředky na údržbu až na Malý Uhřínov (Pičberk) u domu č.p.34, pro který Josef
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Michel, který ho opatřil, složil 32 zl. u patronátního úřadu v Solnici jako kapitál na údržbu - viz
nadační kniha farnosti ve Velkém Uhřínově str.35.
1914
Válka v Evropě.
Již po mnoho let očekávaná a také připravovaná velká válka v Evropě vypukla nakonec v závěru
měsíce července 1914. Bezprostřední podnět k jejímu propuknutí dalo zavraždění všeobecně
oblíbeného a váženého následníka trůnu Františka Ferdinanda a jeho urozené manželky v Sarajevu
zosnované srbskou vládou, jak bylo následným vyšetřováním zjištěno. V návaznosti na to žádalo
Rakousko zadostiučinění od Srbska, které ovšem, protože za ním stálo Rusko, odepřelo poskytnout
takové zadostiučinění, jaké bylo požadováno. Následovalo vyhlášení války Srbsku a v několika málo
dnech vzájemné vyhlášení války ostatních spojeneckých mocností - z jedné strany Rakouska
a Německa, ke kterým přistoupilo později Turecko a Bulharsko (dopsáno dodatečně - pozn.editora),
z druhé strany Ruska, Francie, Anglie a Belgie - a později Itálie a Ameriky. První zpráva o vyhlášení
války přišla do Velkého Uhřínova 26.července společně s vyhlášením částečné mobilizace
a způsobila všeobecné ohromení. Tento den, byla to neděle, zůstane pro všechny nezapomenutelný;
pro mnohé to byl den loučení s jejich příbuznými, neboť druhého dne musely první zálohy
a zeměbrana (v orig. Landwehr) (až do stáří 27 let) narukovat. V naší oblasti měly teprve začít žně
a nastala všeobecná starost, jak se zvládnou práce při sklizni a přípravě polí pro budoucí sadbu.
Jelikož ovšem starší ročníky záložníků byly povolávány teprve po ukončení většiny prací, tak nebyl
na podzim nedostatek pracovních sil ještě příliš citelný. Teprve potom byli povolávány: zálohy od 27
do 32 let, od 32 do 38 let, od 38 do 42 let, potom byli muži všech ročníků od 20 do 42 let, kteří dříve
nebyli odvedení, ještě jednou podrobeni přezkoumání a většina z nich byla uznána schopnými
a povolána. Nakonec přišla řada na ročníky od 42 do 50 let a mladíky od 18 a 19 let, z nichž většina
byla v naší farnosti odvedena, takže na jaře 1915 zde nezůstal téměř žádný muž pod 50 let.
Shlédnuto při kanonické vizitaci ve Velkém Uhřínově 15.června 1916
Wenzel Ehl
děk. a bisk. notář jako visitátor

Mezitím přicházely stále více a častěji smutné zprávy o narukovaných - o jejich onemocnění, zranění,
zajetí nebo smrti na bojišti.
Pozn. (v orig. N.B.) První z padlých z naší farnosti Velký Uhřínov byl:
Franz Neugebauer z Bukové č.p.1.
V této době až do jara 1915 pocítila naše a okolní horské obce jen málo důsledky války; nebyli zde
ubytováni žádní utečenci z Polska, žádní nemocní a znudění vojáci; veškeré potraviny a vůbec
všechno silně podražilo-přesto po celou zimu nepanovala nikterak velká nouze, protože většina lidí
měla dostatečné zásoby jídla, a tkalcovství, jak byla zpočátku obava, se neocitlo v těžkostech a tak
výdělek, na který je naše oblast odkázána, nevynechal.
1915
Rok 1915 byl bohužel neúrodný rok. Podzim předešlého roku byl vlhký a studený, ozimy mohly být
zasety jen s obtížemi a ne ve správný čas; mnozí kvůli nedostatku pracovních sil a potahů mohli
obdělávat jen málo, a to co bylo obděláno, špatně vzešlo a také špatně přezimovalo, takže již na jaře
bylo vidět, že sklizeň obilí dopadne špatně. K tomu se ještě přidalo pro úrodu kromobyčejně
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nepříznivé počasí. Celé jaro bylo příliš sucho; v dubnu, květnu a až do konce června vůbec
nezapršelo, takže to, co s ozimů mohlo být obděláno, ještě více hynulo, ze zasetých jařin vzešla
jenom malá část a potom v neustávajícím vedrech uschla. Ve stejnou dobu bohužel uschlo všechno na
úhorech, jetelištích a loukách. Koncem června přišel první déšť - ale již příliš pozdě pro ozimy, louky
a úhory. Pro jařiny se zdál být užitečný, protože to, co ze zasetých obilovin dříve nevzešlo, začalo teď
klíčit a růst. Bohužel potom ale panovalo deštivé a chladné počasí téměř bez přestání až do pozdního
podzimu. Důsledkem toho bylo, že to, co z jařin později ještě vzklíčilo, už neuzrálo, ozimy byly
většinou sklizeny vzrostlé, to málo z krmiva bylo sklizeno poškozené a brambory místy z poloviny
shnily. Smutná vyhlídka do budoucnosti tím spíše, že všechny zásoby z předešlého roku již byly
spotřebovány a tato neúroda nebyla jenom místní, ale, i když ne všude to bylo tak zlé, všeobecná,
postihující celou říši. Opravdu brzy se také přišlo velké zdražení a nejenom potravin, nýbrž všech
možných prodejních a nákupních artiklů.
Co se potravin týče, bylo štěstím pro obyvatelstvo, že vláda nákup a prodej potravin regulovala.
Veškeré obilí bylo vládou zabráno; jeden každý musel obilí, které zbylo po odečtení toho, co
potřeboval pro svůj dům, odvést za určenou cenu, což potom sloužilo k tomu, že těm, kteří neměli
žádné zásoby, bylo určité množství chleba nebo mouky, později též brambor, prodáváno každé osobě
za vládou určenou cenu. Bez tohoto opatření by ceny potravin narostly do úžasné výše.
Vláda platila v letech 1915/16 za 1 metrický cent pšenice 36 K, ječmene 32 K, žita 28 K a ovsa 26 K.
1916
Rok 1916 byl rovněž málo úrodný a protože Ústřední mocnosti byly ze všech stran obklíčeny
nepřáteli a zvenku nemohlo být dovezeno žádné obilí, panovala po celý rok až do sklizně roku 1917
velká drahota a to tím více, že mnozí chtěli nouzi o potraviny využít k vlastnímu obohacení a obilí
bylo skrýváno, aby mohlo být prodáno pod rukou za enormní lichvářské ceny. Tak byl např.
prodáván 1 metrický cent pšenice za 240-400 K, žita až za 200 K, brambor 30-40 K, vepřové za 1820 K, hovězí za 12-14 K, 1 litr mléka 30-40 h, jedno vajíčko za 40-60 h. Totéž platilo pro veškeré
předměty koupě a prodeje, u všech řádila lichva. Za těchto poměrů narostla rovněž mzda manuálně
pracujících a nádeníků. Žnec dostával stravu a 5 K, tesař se stravou 9 K, bez stravy 12-14 K atd.
Zábor kovových předmětů a zvonů.
V roce1916 bylo nařízeno odevzdat veškeré předměty z cínu, bronzu, mědi a mosazi, které neměly
žádnou historickou nebo uměleckou hodnotu, pro vojenské účely. K rozhodnutí o těchto hodnotách
byla určena zemská rada pro zachování uměleckých památek. V důsledku toho musel kostel ve
Velkém Uhřínově odevzdat 4 mosazné svícny; 1 svícen, 2 talíře a křtitelnici z cínu a obdržel za ně 53
K jako odškodnění.
Při prvním záboru zvonů byly místní kostelní zvony kvůli historické hodnotě ušetřeny; vždyť zvon
v sanktusníkové 19 věžičce je z roku 1400, umíráček z roku 1470, poledník z roku 1509 a velký zvon
z roku 1604. Za to bylo ale zabráno všech 9 zvonů pro klekání z přifařených osad.
Druhý zábor zvonů v roce 1917.
Při druhém záboru zvonů nebylo již stáří zvonů bráno v potaz, spíše umělecká hodnota, v důsledku
čehož musel být odevzdán prostřední zvon, poledník. Měl v průměru 48 cm a vážil 3 metrické centy.
Opatřen byl nápisem: Slyt jest tento zvon skrze Václava z Hradce léta Páně 1509. Otisk tohoto nápisu
je uložen ve farním archivu. Vojenská správa za zvon zaplatila 1.176 K.
Shlédnuto při kanonické církevní visitaci ve Velkém Uhřínově 27.května 1918
W.Ehl
Děkan a bisk.notář jako deleg.visitátor.
1917
Vyhořela škola.
Dne 18.března 1917 v noci vypukl požár v kůlně přiléhající ke školní budově z příčin, které se
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nepodařilo objasnit. Zpozorovalo se to teprve zhruba v půl šesté ráno, když oheň zachvátil celou
kůlnu a zásobu dřeva a přeskočil na školní budovu. Jelikož navíc k tomu ve vesnici ještě všechno
spalo a kvůli tomu se nemohlo hned přikročit k hašení, bylo zřejmé, že záchrana školy je nemožná,
a proto se úsilí omezilo na zachránění ve škole se nacházejícího mobiliáře, což se také plně podařilo.
Později přibyvší hasiči z Velkého Uhřínova a Kačerova mohli jen docílit toho, že oheň strávil jen
krov, ale dovnitř budovy nemohl proniknout. Kostelu a faře nehrozilo žádné nebezpečí, jelikož tehdy
panovalo naprosté bezvětří a střechy kostela a fary byly pokryty sněhem.
1918
Konec světové války.
Konečně, po více než čtyřech letech trvání, byla ukončena nejhroznější válka, která kdy byla vedena.
V měsíci říjnu nebyly takzvané Ústřední mocnosti Německo, Rakousko-Uhersko, Bulharsko
a Turecko nepřítelem poraženy, nýbrž vnitřními poměry donuceny složit zbraně a vzdát se nepříteli
na milost a nemilost. Nepřáteli obklíčeny ze všech stran, postrádaly tyto země všeho pro život
nezbytného, podobně jako obklíčená pevnost, která je oddělena od okolního světa. S nouzí přišla
netrpělivost a nespokojenost, které špatně působily na disciplinu vojska. V důsledku toho muselo
nejprve Bulharsko požádat o klid zbraní a jelikož se tím prorazil kruh, krátce poté Turecko
a Rakousko a nakonec také Německo. Nyní se lidé všude těšili, že konečně bude mír, znovu
zavládnou uspořádané poměry a všeobecná nouze a drahota pomine. A k tomu by bývalo došlo,
kdyby mohl být mír uzavřen s doposud platnými vládami. V Německu a Rakousku ale vypukla
revoluce, dosavadní vlády byly svrženy, oba císaři museli utéci do zahraničí a Rakousko se rozpadlo
na několik částí, přičemž každá z nich se prohlásila samostatnou republikou. Z Čech, Moravy
a Slovenska byla vytvořena Československá republika (v orig. Čechoslovakische Republik, včetně háčku
v úvodním písmenu), z dolního a horního Rakouska, Salzburgu, Tyrol, Štýrska a části Korutan a Kraňska
20 vznikla německorakouská republika (v orig. die deutschösterreichische Republik); Chorvatsko
a slovanské části Korutan a Kraňska a Srbsko vytvořily jugoslávskou říši (v orig. Reich Jugoslavie,
následující slovo přeškrtáno do nečitelnosti) a z Maďarska a části Slovenska a Slovinska vznikla Maďarská
republika.
1920
Nouze a drahota.
Všeobecná nouze a drahota nebyla tím odstraněna, přetrvávala dál, dokonce částečně narůstala.
1921
Úmrtí nejdůstojnějšího pana biskupa Josefa Doubravy.
Dne 20.února 1921 zemřel v Hradci Králové ve věku 69 let po dlouhé bolestivé nemoci náš
nejdůstojnější velepastýř, biskup Josef Doubrava, po 18 letech láskyplného a obětavého spravování
úřadu velepastýře v naší diecézi. Dne 24.února bylo pohřben a hřbitově v Pouchově. 28.února se
v našem farním kostele konala smuteční zádušní mše.
+ Dr. Karl Kašpar
Biskup z Bethsaidy
15.VI.1921

21

a kapitulní vikář

22

z Hradce Králové.

Biřmování.
Dne 15.června se ve Velkém Uhřínově uskutečnila generální vizitace a sv.biřmování udílené jeho
milostí Dr.Karlem Kašparem, biskupem z Bethsaidy, kanovníkem 23 metropolitního kostela v Praze,
který byl našemu nejdůstojnějšímu biskupovi Josefu Doubravovi přidělen apoštolským stolcem jako
koadjutor 24 v době jeho nemoci. Jeho biskupská milost přibyla do Velkého Uhřínova 14.června
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odpoledne z Kačerova a byla, jak zde bylo doposud vždy obvyklé, slavnostně přivítána, čehož se
zúčastnil i patronátní pán Baron W.Königswarter. Výjimku učinilo tentokrát jenom učitelstvo, které,
zaujímaje postoj církvi nepřátelský, celou slavnost ignorovalo a nechalo školní mládež bez dohledu.
Dne 15.června bylo po sv.mši a kázání pana biskupa biřmováno 476 biřmovanců a poté bylo
provedeno náboženské přezkoušení a revize kostela a farního úřadu. Odpoledne se pan biskup při
krátké pobožnosti rozloučil s farní obcí, zůstal ale ve Velkém Uhřínově přes noc a odjel 16.června
ráno na vizitaci do Kačerova a znovu se vrátil do Velkého Uhřínova; 17.června ráno odjel potom na
biřmování do Lukavice - již jako královéhradecký biskup. V noci totiž přijel do Velkého Uhřínova
pan profesor a rektor biskupského duchovního semináře Dr.Hugo Doskočil, který dříve téhož roku
působil v naší farní obci jako kaplan, se zprávou, že jeho biskupská milost byla sv.otcem jmenována
královéhradeckým biskupem.
Následující poznámka vlevo od hlavního textu byla dopsána patrně při vizitaci 5.6.1928

P.vikář Mons.Tomíček v doprovodu Mons. Dr.Doskočila a kaplana p.Mihulky přišli ráno do mého
pokoje (bydlel jsem v pokoji kaplana) a přinesli mi jako první své blahopřání. Při papežské konsistoři
25 dne 13.června 1921 jsem byl jeho svátostí papežem Benediktem XV. prekonizován (při stejné
konsistoři byl dřívější nuncius 26 v Polsku Mons.Ratti jmenován milánským arcibiskupem - pozdější
papež Pius XI.). Mons.Doskočil mi přinesl tuto zprávu, že buly 27 dorazily.
5.V.1928 +Dr. Karl Kašpar, Bischof
Změna rukopisu, další text psán patrně již farářem Mihulkou

Svěcení zvonu v Rassdorfu.
Dne 17.dubna 1921 byl v horním Rassdorfu vysvěcen nový zvon pro klekání, který osadě Rassdorf
věnoval důstojný pan farář Josef Rössler ze Solnice. On sám ho dostal od profesora Trnky z Prahy.
Byl umístěn v jeho domě v Praze. Dům byl dříve továrnou a zvon byl používán pro ohlášení začátku
a konce práce zaměstnancům. Zvon se nachází u domu č.p.11 Ignatze Metznera.
Vichříce.
Pod nadpisem vlevo od hlavního textu doplněna farářem Čechem poznámka:

15/8.1921 verte 1922
corexi J.Čech, Pf. 28
Na svátek Nanebevzetí Panny Marie (15.8. - pozn.editora) nastala náhle okolo večera velká vichřice,
trvala necelou hodinu a způsobila velké škody. Před kostelem vyvrátila dvě velké lípy, které stály
vedle kříže. Jedna lípa spadla na kříž a strhla ho dolů a velmi ho poškodila, jak ukazují fotografické
snímky (kvalita snímků je bohužel velmi špatná, takže od jejich převzetí a reprodukce v tomto dokumentu bylo upuštěno
- pozn.editora). Tyto dvě lípy byly zasazeny 24.dubna 1854 na památku svatby císaře Františka Josefa
s Alžbětou. U domu Josefa Schmoranze č.p.2 ulomil vítr z lípy stojící před domem velkou větev
a vrhl ji na střechu, jak je vidět na třetím fotografickém snímku (v kronice se nacházejí jenom dva výše
zmíněné snímky - pozn.editora). Rovněž v lesích způsobil vítr velké škody. Vítr přišel od jihozápadu.
Ruiny "Gabelmühle" 29 .
Když se jde z Hutí zadem do Antonínova údolí, přijde se na rozcestí, kde se cesta rozděluje. Vlevo od
mostu u řeky Bělé jsou vidět ruiny domu, byl to mlýn. Jeho majitelem byl opilec a vůbec surový
člověk, který svou ženu a děti v opilosti trýznil, takže si před ním nebyli jisti životem a často museli
v noci před ním utíkat a strávit noc pod mostem. Po válce postavil u řeky na úvěr tkalcovnu se stavy
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na elektrický pohon. Jeho syn ji chtěl od něj odkoupit, ale on za ni požadoval 40 tisíc korun. Tolik mu
syn nemohl dát. 14.dubna 1921 majitel - jmenoval se Johann Schmid - mlýn v opileckém poblouznění
zapálil a chtěl se sám připravit o život podřezáním žil. Byl dopraven do nemocnice v Rychnově. Po
uzdravení se potuloval v okolí, spal v peci na chléb své ruiny a za rok se ve Skuhrově v kamenolomu
zastřelil. Mlýn se nazývá "Gabelmühle".
1923
Krupobití.
Dne 13.května 1923 na svátek Nanebevzetí páně přišlo odpoledne velké krupobití s průtrží mračen
a způsobilo velké škody zejména na obilí. Na stráních odnesla voda nejlepší půdu včetně osiva
a místy, např. v Benátkách, vytvořila strouhy do hloubky výšky člověka. Přijela komise na odhad
škod, říkalo se také, že poškození dostanou přinejmenším levná průmyslová hnojiva, výsledkem byla
ale velká nula.
1924
Svěcení zvonu v Rassdorfu.
Osada Rassdorf musela za války odevzdat oba své zvony pro klekání. Po převratu začali obyvatelé
dolní části - u Šajtavy - sbírat na nový zvon. Jejich úsilí nezůstalo bez úspěchu a tak mohl být
9.června 1923 na svatodušní pondělí vysvěcen nový zvon. Váží 33 kg, nese obraz sv.Anny a nápis
"Sv.Anno, oroduj za nás" (v orig. "Hl.Anna, bitte für uns"). Odlit byl u (firmy) Oktav Winter v Broumově.
Zvon se nachází u domu Josefa Bohnera, jehož žena Anna se obzvlášť zasloužila o nový zvon.
Revers, že zvon bude sloužit výhradně pro katolické obřady, je vyhotoven dvojmo (v orig. in Dupplo),
jeden byl odeslán biskupské konsistoři v Hradci Králové, druhý je přiložen.
Shlédnuto při kanonické církevní visitaci 16.června 1924
Jos.Pohl, visitátor
Svěcení zvonu ve Staré Huti.
Dne 3.srpna 1924 byl ve Staré Huti vysvěcen nový zvon pro klekání. Předcházející musel být za
války odevzdán. Nový zvon byl odlit ve slévárně zvonů Oktava Wintera v Broumově a pořízen
z prostředků získaných sbírkou mezi obyvateli osady Stará Huť. Revers, že zvon bude používán je
pro církevní účely, je přiložen, duplikát byl přiložen k žádosti biskupské konsistoři o povolení
vysvěcení zvonu. Zvon byl vysvěcen farářem Mihulkou za asistence p.faráře Rud.Neumanna
z Deštného.
1925
Misie.
Od 15. do 22.března 1925 byla ve farní obci Velký Uhřínov uspořádána lidová misie, kterou provedli
důstojní otci Svatí Vykupitelé z kláštera na Hoře Matky Boží u Králík P.Johann Ehrgs. Müller
a P.Gustav Mitischka. V neděli odpoledne byla stavová nauka pro školní mládež a svatá zpověď.
V pondělí stavová nauka a svatá zpověď pro ženy - přítomno 120 žen, * v úterý stavová nauka
a svatá zpověď pro dívky - přítomno 116 dívek, ve středu pro muže - přítomno 117, ve čtvrtek pro
mladíky - přítomno 98.
První den byla velká sněhová vánice a účast proto slabá, vylepšila se již na druhý den i přes velké
množství sněhu a byla potom velmi potěšující zejména při večerních pobožnostech, při kterých byl
kostel téměř plný. Obzvlášť povznášející byly pobožnosti ve čtvrtek večer k uctění Božího srdce
Ježíšova (v orig. zu Ehren des Göttlichen Herzens Jesu), v sobotu k uctění Matky boží Marie. Na hlavním
oltáři hořelo 130 svícnů, ze kterých bylo vytvořeno velké M. V neděli odpoledne byl dívkami pěkně
vyzdoben misijní kříž a mladíky nesen ve slavnostním procesí za kromobyčejně velké účasti po cestě
od Schmoranze ke škole a před kostel, kde byl P.Müllerem vysvěcen. Byl vystaven u kostela vlevo od
hlavních dveří a v kostele se uskutečnilo závěrečné kázání. Kajícníků bylo při missii 791, při
sv.přijímání 30 1.203.
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Svěcení zvonu ve Velkém Uhřínově.
Dne 1.června 1925 byl vysvěcen nový zvon "poledník" pro náš kostel. Starý poledník z roku 1509 byl
zrekvírován při druhém záboru zvonů za války v roce 1917 a jeho zvuk velmi postrádán. Za účelem
pořízení náhrady za zrekvírovaný zvon uspořádal místní farář po válce sbírku od domu k domu, která
přinesla následují výsledek: rodina Schmoranzova z Velkého Uhřínova č.p.2 věnovala 1.000 Kč (část
z pozůstalosti po zesnulé pí.nadučitelové Mannel), Franz Neugebauer (Prostla Franz) z Velkého
Uhřínova č.p.5. 500 Kč, majitelka solnického panství Rosa Königswarter 200 Kč - celkem vynesla
sbírka 5.046 Kč. Zesnulý farář Msgre. Fr.Tomíček odkázal 2.000 Kč. S tím se dalo pomýšlet na
pořízení nového zvonu.
Byl objednán u slévárny zvonů Buřil, Švagerka a spol. v Kuklenách 31 a odlit za dohledu důst. pana
Dr. Hugo Doskočila, rektora duchovního semináře v Hradci Králové, který se jako konservátor
a dřívější místní kaplan obzvlášť zajímal o Velký Uhřínov, sejmul tón starého zvonu, naladil tón
nového zvonu a vypracoval návrh vyobrazení sv.Vavřince pro nový zvon. V lednu 1925 byl zvon
hotov a uložen v kostele. Nese nápis "Sv.Vavřinče, oroduj za nás" (v orig. "Hl.Laurentius bitte für
uns"), vyobrazení sv.Vavřince, váží 300 kg a stál 8.455,76 Kč.
Za 1 kg váhy zvonu po 25 Kč
Za nové srdce a příslušenství po 3 Kč
2 % daň z obratu
Razítko
Dopravné
Vyzvednutí výbavy k vyzdvižení zvonu
Celkem

7.400,00
888,00
165,76
2,00
42,30
10,00
8.508,06

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Sbírka
Odkázáno farářem Tomíčkem
Za staré zvony

5.046,00
2.000,00
1.176,00
8.222,00

Kč
Kč
Kč
Kč

Celkem

Chybějící obnos byl pokryt z úroků za uložený kapitál a z výnosu za prodej fotografických snímků.
Vysvěcení zvonu proběhlo na svatodušní pondělí 1.června 1925. Zvon, vesnickými dívkami pěkně
vyzdoben, byl z farního dvora převezen ke kostelu po cestě od Schmoranzů za školu ve slavnostním
procesí za velmi velké účasti. Tam přednesl chlapec Josef Pauer z Velkého Uhřínova - nyní
v chlapeckém semináři v Mariaschein 32 , dej Bože, ať se z něj stane dobry kněz - báseň: "Zvony
vlasti" (v orig. "Die Heimatglocken"), další "Vánoční zvony" (v orig. "Die Weihnachtsglocken"), potom byl
zvon místním farářem vysvěcen za asistence důstojného pána Josefa Röslera, faráře v Solnici, Josefa
Pecháčka, faráře ve Skuhrově, Josefa Vosyky, faráře v Bílém Újezdě a Josefa Čecha, faráře
v Kačerově. Kmotrou zvonu byla Marianne Schmoranz z Velkého Uhřínova. Po vysvěcení byl zvon
po schodech vytažen nahoru, protože zvenčí to kvůli převisu střechy pod věží dobře nešlo. Mezitím
pronesl kačerovský farář Josef Čech slavnostní kázání. Po sv.požehnání a Te Deum proneslo jedno
děvče báseň: "Modlitba za mrtvou matku" a při vyzvánění nového zvonu byla provedena modlitba za
zemřelé přispěvatele na zvon a za padlé vojáky. Na závěr poděkoval duchovní pastýř všem, kteří se
o nový zvon-poledník zasloužili.
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Nový zvon pro klekání v Bukové.
Dne 2.srpna 1925 byl důst.pánem P.Fr.Kubíčkem, S.J., profesorem v Praze Bubenči, v Bukové
vysvěcen nový zvon pro klekání. Tento pronesl rovněž kázání. Zvon byl pořízen ze sbírky mezi
obyvateli osady Buková. Revers ve farním archivu.
Svěcení zvonu v Malém Uhřínově.
Dne 25.října byl v Malém Uhřínově vysvěcen nový zvon pro klekání. Byl odlit u Herolda
v Chomutově (firma Richard Herold, Komotau).
Svěcení zvonu v Benátkách.
Dne 8.listopadu byl v Benátkách vysvěcen nový zvon pro klekání. Byl odlit u Oktava Wintera
v Broumově. Revers o dispozičním oprávnění ve farním archivu.
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1926
Renovace.
Od 30.května do 6.června 1926 proběhla renovace sv.misie, kterou provedli P.Hattwich z Králík
a P.Brunner ze Svitav se stejným úspěchem, jako v předešlém roce. Stavové nauky (v orig. Standeslehre)
se zúčastnilo 160 žen, 80 dívek, 95 mužů a 52 mladíků. Kajícníků bylo 603, sv.přijímání se zúčastnilo
935.
Svěcení zvonu v Tisovci u č.p.14.
Rovněž osada Tisovec si namísto zrekvírovaného zvonu pořídila nový od firmy Oktav Winter
z Broumova. Vysvěcen byl 3.října 1926. Revers ve farním archivu.
Svěcení kříže v Pádolí.
Na pádolské výšině byl Johannem Prossem, hostinským v Pádolí, zřízen dřevěný kříž. Vysvěcen byl
p.farářem z Kačerova Josefem Čechem dne 24.října. Místní farář (Jaroslav Mihulka - pozn.editora) ležel
toho času nemocen v nemocnici v Rychnově po těžké operaci žaludku.
1927
Svěcení zvonu v Pádolí.
V Pádolí byl 12.června 1927 vysvěcen nový zvon pro klekání, který byl rovněž pořízen ze sbírky
u Oktava Wintera v Broumově. Nese obraz sv.Anežky a stojí u domu č.p.11. Revers ve farním
archivu.
Svěcení zvonu v Antonínově údolí.
U panské hájovny v Antonínově údolí nechala baronka Rosa Königswarter udělat věž, do které
prostřednictvím farního úřadu ve Velkém Uhřínově objednala u slévárny zvonů Švagerka a Buřil
v Kuklenách (v orig. in Kuklena) zvon pro klekání. Je na něm obraz sv.Antonína a nápis: "Darováno
Růženou Königswarterovou" (v orig. česky), a je vlastnictvím kostela ve Velkém Uhřínově. Vysvěcen
byl 3.července 1927. Revers ve farním archivu.
+ Karl
Bischof
5.V.1928

Dne 3.února 1927 byla majitelka panství Rosa Königswarter, zesnulá po těžké nemoci (rakovina),
pochována v Brně.
1928
Smrt majitele panství Wilhelma Königswartera.
Dne1.března 1928 se majitel panství Wilhelm Königswarter v Gräfenbergu ve Slezsku, kde pobýval
v sanatoriu, zřítil ze 4.patra dolů a byl pochován rovněž v Brně. Rovněž tito majitelé panství zemřeli
bezdětní, bez toho, že by mohli svůj majetek odkázat přímým příbuzným. Je zvláštní, že toto panství,
které kdysi patřilo karmelitánům a bylo jim císařem Josefem zkonfiskováno 33 , nemůže zůstat ve
vlastnictví žádné rodiny po delší dobu. Majitelé Königswarter byli židé, ale velmi dobročinní
a zůstanou mezi lidem v nejlepší paměti.
Dne 11.října 1928 požádal starosta obce faráře o svolení, aby směl postavit před kostelem u hřbitovní
zdi obecní vývěsní desku, což bylo až do odvolání schváleno.
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1929
Hasičská zbrojnice a nově zrenovovaný kříž v Bukové.
Dne 30.června 1929 byla v Bukové panem farářem Josefem Čechem z Kačerova vysvěcena hasičská
zbrojnice a nově zrenovovaný kříž. Beneficiát (tj.farář Mihulka - pozn.editora) pobýval toho času
v Karlových Varech.
Shlédnuto při kanonické episkopální
Epp - Lat., nu pr.

34

vizitaci ( v orig. Vidi in visitatione can.epp.) dne 3.9.1940. + A.A.

Změna rukopisu, další text psán patrně již farářem Čechem.

Volby.
Dne 27.října 1929 se uskutečnily volby do československého parlamentu a do senátu. V obcích Velký
a Malý Uhřínov skončily s následujícím výsledkem (názvy kandidujících stran jsou v přehledu ponechány
v původním znění tak, jak je zapsal autor záznamu):
Velký Uhřínov
Malý Uhřínov
Kandidující strany:
Parlament Senát Parlament Senát
Kommunisten 35
2
2
Deutsche Wahlgemeinschaft: Bund d.Landwirte u.
137
123
117
108
ländl. Gewerbe 36
Deutsche Sozialdemokraten 37
88
71
51
38
38
Deutsche Nationalpartei
1
4
3
čech. Nationalssozialisten (národní socialisté - Klofáč)
1
2
1
39

* číslo kandidátní listiny

*
1
3
4
6
8
10
12
14
15
16
17
18
19

21.2.2005

čech. Sozialdemokraten (čsl.sociální demokraté)
proti vázaným listinám (Parteilistengegner) 40
Lidová strana =čech. kathol. Volkspartei 41
Rep. strana zeměd. = čech. Agrarier 42
čech. Gewerbepartei (živnost.-obchodní strana) 43
deutsche christlich-soziale Volkspartei u.
Gewerbepartei 44
Hlinkapartei (Hlinkova slov.ludová strana)
Deutsche nationalsozialistische Arbeiterpartei 45
Součet odevzdaných hlasů
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1
1
4
3
-

2
4
1
-

1
1
11
2

2
10
2

124

125

64

60

37
399

2
31
363

8
260

7
230

Část VI - Pamětihodné události

1930
Sčítání lidu.
K 1.prosinci 1930 bylo v Československé republice provedeno sčítání lidu, které ve farním obvodu
Velký Uhřínov skončilo s následujícím výsledkem:
Osada
Velký Uhřínov
Bělá
Stará Huť
Pádolí
Rassdorf
Malý Uhřínov
Benátky
Buková
Tisovec
Malá Zdobnice č.p. 22
Celkový počet farníků

Katolíků
334
31
167
106
106
197
33
120
79
7
1280

Nekatolíků
1
4
1
6

1931
Živelná pohroma.
Dne 24.června 1931 (na sv.Jana Křtitele) se odpoledne strhla velmi těžká bouřka s průtrží mračen,
která způsobila neobyčejně velké škody na polích a lukách, domech, cestách a mostech. Stodola
u domu č.p.17 v Tisovci byla odnesena, dům č.p.23 v Malém Uhřínově byl napůl stržený a podobně.
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Následuje výstřižek německy psaného novinového (titul neuveden) článku ze dne 1.7.1931 o katastrofě.

Poslanec Dehlinger pro rychlou pomoc zpustošeným Orlickým horám.
Posl. Dehlinger se vypravil z katolického dne v Olešnici do Velkého a Malého Uhřínova, aby si
prohlédl strašlivé škody, které byly způsobeny tamější oblasti bouřkou a poté vylíčil vládě spoušť
následovně a učinil níže uvedený návrh ústřední vládě na poskytnutí okamžité pomoci obcím Velký
Uhřínov s osadou Stará Huť a Malý Uhřínov s osadami Tisovec a Benátky v soudním okrese
Rokytnice postiženým škodami od mimořádného krupobití a povodní.
Dne 24.června t.r. nad výše jmenovanými obcemi strhnuvší se krupobití a povodeň způsobily v těchto
katastrofální škody na polních a lučních kulturách, taktéž obytné domy byly velmi těžce poškozeny
a z jinak malých místních potoků se staly rozběsněné řeky, které svými vodními masami zapříčinily
obrovské škody na obecním majetku jakož i na soukromém majetku většiny obyvatel. Všechny mosty
po proudu potoků byly běsnící vodou strženy a vodní masy pronikly, unášeje s sebou velké balvany,
do domů, takže mnoho obyvatel stěží stihlo úprkem opustit svůj domov a vyklidit stáje, zanechávaje
dům a statek napospas vodním masám. Zcela kromobyčejně živelná pohroma zuřila, kromě Velkého
Uhřínova, také v obci Malý Uhřínov a sice v místě, kde místní potok z Malého Uhřínova ústí do
potoka z Velkého Uhřínova.
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Dům majitele pana Ungrada byl doslova roztržen vpůli a zcela zničen, části domu byly daleko
odplaveny. Také v osadě Tisovec byla majiteli Franzovi Kristovi odnesena stodola. Velké balvany
a tisíce kamenů, které s sebou běsnící voda unášela, zničily zcela polní a luční kultury a tisíce velkých
kamenů leží v hromadách na lukách a polích. Kvůli chybějícím mostům a úplnému přerušení cest
nemohli majitelé na svá pole a louky. Škody na obecním a soukromém majetku jsou nekonečně
velké, nouze poškozených, mezi nimiž někteří přišli o veškerý majetek, nesmírná. Mnozí obyvatelé
obcí Velký a Malý Uhřínov, kvůli horskému a neobvykle drsnému charakteru oblasti již beztak žijící
v největší chudobě, či přímo v bezpříkladné nouzi, byli strašnou živelní pohromou doslova
ožebračen. Obce Velký a Malý Uhřínov jsou kvůli prázdným obecním pokladnám neschopny zajistit
okamžité a naléhavě nutné obnovení cest a mostů, které horský potok rozerval. Je povinností vlády
neprodleně zde zasáhnout a obcím Velký a Malý Uhřínov a postiženým tak těžce poškozeným
okamžitě a vydatně pomoci.
Z těchto důvodů se ústřední vláda žádá:
1. Poskytnout a okamžitě dát k dispozici vydatnou státní subvenci ke zmírnění krajní nouze tak těžce
postižených.
2. Bezodkladně poskytnout dvěma dotčeným obcím Malý a Velký Uhřínov vydatnou finanční pomoc
k postavení mostů a cest.
3. Prohlásit obce Velký a Malý Uhřínov na dobu nadcházejících tří roků za oblast ve stavu ohrožení.
4. Energicky vyzvat berní úřad v Žamberku k poskytnutí rozsáhlých daňových úlev a osvobození od
daní a k odepsání všech dlužných a splatných daní a odvodů.
5. Provést neprodleně regulaci místních potoků ve Velkém a Malém Uhřínově, které mají charakter
divokých potoků, aby se zamezilo podobné katastrofě.
Formálně bude podána žádost zemědělskému a rozpočtovému výboru.
Praha, 1.července 1931 46
Úder blesku v Pádolí č.p.2.
V červenci 1931 shořel v noci dřívější hostinec v Pádolí č.p.2, který byl nyní ve vlastnictví panství.
Nebyl již znovu postaven. K němu příslušející pole užíval pan revírní z Pádolí.
1932
Nedostatek duchovních.
Od 1.ledna 1932 musel důstojný pán farář Jaroslav Mihulka převzít administraci excurrendo farnosti
v Bílém Újezdě. Tím byl nucen v neděli a po část týdne pobývat v Bílém Újezdě. Nedělní a sváteční
bohoslužby a část školní výuky ve Velkém Uhřínově musel převzít kačerovský farář Josef Čech,
který byl proto od 1.1.1932 jmenován excurrendo administrátorem pro Velký Uhřínov ve věcech
duchovních. Dne 16.12.1932 přesídlil p.farář Mihulka jako farář do Bílého Újezda a administrace
farnosti ve Velkém Uhřínově byla plně přenesena na kačerovského faráře.
1933-34
Výstavba silnic.
V letech 1933/34 byla postavena nová silnice z Velkého Uhřínova přes Starou Huť až po
Gabelmühle, kde se napojila na novou silnici v Antonínově údolí postavenou v roce 1932. V roce
1934 se začalo také s výstavbou silnice z Malé Zdobnice přes Rassdorf a Luisino údolí až do
Deštného-Zákoutí. Všechna tato stavební díla měla sloužit k odstranění nezaměstnanosti
a hospodářské krize.
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1935
Nový hostinec, česká privátní škola.
Nájemce hostince ve Velkém Uhřínově č.p. 11 a řezník Franz Hoffmann si v roce 1935 postavil
vlastní hostinec a řeznictví (číslo popisné 79) na pozemku rolníka Josefa Pauera ve Velkém Uhřínově
č.p.20.
Od 1.září 1935 byla v domě listonoše Adolfa Pražáka ve Velkém Uhřínově č.p. 73 na popud
panského lesního Spillara ze Solnice zřízena česká privátní a menšinová škola se 6 dětmi. Mateřským
jazykem všech těchto dětí byla ve skutečnosti němčina. Celá tato škola jenom dráždila německé
obyvatelstvo a urážela jejich národnostní cítění.
Volby.
Dne 19.5.1935 byli voleni představitelé do československého parlamentu a následující neděli
(26.5.1935) do okresního a zemského zastupitelstva. I nejzatvrzelejší odpůrci církve ujišťovali
svatosvatě své voliče, že nikdy nebudou usilovat o potlačování církve a křesťanství, nýbrž že dovolí
poskytovat jí podporu a dokonce i dobří katolíci uvěřili nepřátelům jména božího a víry. Rozložení
odevzdaných hlasů je následující (názvy kandidujících stran jsou v přehledu ponechány v původním znění tak, jak
je zapsal autor záznamu):
A) Volby do parlamentu a senátu (7.5.1935):
Velký Uhřínov
Malý Uhřínov
Parlament Senát Parlament Senát
15
13
8
8
1
1
2
1
4
1
1
1
39
38
45
41
30
35
62
62
65
56
46
42
1
1
274
236
100
86
2
2
15
444
381
266
241

* číslo kandidátní listiny

*
1
2
4
5
6
8
9
10
12
13
15
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Kandidující strany:
tschechische Agrarier 47
tschechische Sozialdemokraten 48
Kommunisten 49
Lidová strana (čs.kath.Volkspartei)
Deutsche Sozialdemokraten 51
Bund der Landwirte 52
Deutsche Christlichsoziale 53

50

54

Henleinpartei

55

56

Schuldnerpartei
Součet hlasů

57
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B) Volby do okresního a zemského zastupitelstva.
* číslo kandidátní listiny

*
1
2
4
5
6
8
9
10
21.,
resp
23
24

Kandidující strany:
tschechische Agrarier 47
tschechische Sozialdemokraten 48
Kommunisten 49
Lidová strana (čs.kath.Volkspartei) 50
Deutsche Sozialdemokraten 51
Bund der Landwirte 52
Deutsche Christlichsoziale Volkspartei

53

54

Konrad Henleinpartei

55

Národní sjednocení 58
Gewerbe 59
Arbeits und Wirtschaftsgemeinschaft
Součet hlasů

60

Velký Uhřínov
Okres
Země
13
12
1
1
1
1
1
40
37
26
21
55
53
1

Malý Uhřínov
Okres
Země
9
8
1
1
43
38
42
39
39
39
1
1

274

236

100

86

1
2
410

4
409

2
248

1
1
2
247

Výměna presidenta v Č.S.R.
Dne 14.prosince 1935 abdikoval první president Č.S.R. Thomas G. Masaryk, obdržel titul "presidenta
osvoboditele". Dne 18.prosince 1935 byl Dr. Eduard Beneš, dosavadní ministr zahraničních věcí,
zvolen státním presidentem Č.S.R..
1936
Stavba domu.
V roce 1936 si postavil zedník Johann Fiedler dům na pozemku hospodářství ve Velkém Uhřínově
č.p.26, který nese č.p.80.
1937
Lidová misie.
V pašijovém týdnu roku 1937, tj. od 20. do 29.března 1937 se ve farní obci uskutečnila lidová misie
provedená dvěma důst.pátery redemptoristy Dr. P.Hugem Brücknerem C. hs.R., rektorem na Hoře
Matky Boží u Králík a P.Karlem Schindlerem, C. hs.R., rovněž z Hory Matky Boží u Králík. Oba
pánové byli dobří kazatelé, obzvláště však Dr.P.Hugo Brückner. Účast na stavové nauce se odráží
v následujících číslech:
dětí cca 120;
žen cca 170;
dívek cca 110;
mužů cca 160;
mladíků cca 100.
792 kajícníci se rozdělili na jednotlivá stání:
dětí 111;
žen 245;
dívek 133;
mužů 190;
mladíků 113.
Celkem 792 kajícníků.
Bylo uděleno 935 sv.přijímání.
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Měřicí věže.
Na jaře a v létě tohoto roku byly na okolních výšinách zbudovány dřevěné měřicí věže různých
velikostí, ta na pádolském kopci měla být cca 27 metrů vysoká.
Smrt presidenta Masaryka 14.9.1937.
V úterý 14.září 1937 v ranních hodinách zemřel první president Č.S.R. Dr.Thomas G. Masaryk ve
věku 88 let na zápal plic. Na veřejných budovách byly po 8 dnů vyvěšeny černé vlajky. Dne 21.9. t.r.
byl pohřben.
1938
Polární záře.
Dne 25.ledna 1938 byla od cca 9 hodin večer až do 11 hodin v noci na nebi vidět velmi nápadná
polární záře na severní straně oblohy. Zpočátku se myslelo, že se jedná o velký požár někde v dálce.
Lidé nepokládali tento úkaz za znamení ničeho dobrého, nýbrž velkých událostí, krveprolití, války
a nouze.
V roce 1938 nebyla o vzrušení nouze. Politické poměry se vyostřovaly stále více
a více.Nespokojenost Němců v Č.S.R. stále narůstala. V květnu hrozily válečné události mezi
Československou republikou a Německem. V září několik dní před sv.Václavem přišlo do Velkého
Uhřínova cca 1.000 mužů čsl.vojska, kteří byli ubytováni všude u lidí. Na faře bydlelo ve stodole 5
důstojníků a 30 mužů. Dne 27.9. odpoledne vyrazili a táhli ke hřebenu na Luisino údolí. Obzvláště
napjaté byly poslední dny měsíce září, neboť se u jednacího stolu v Mnichově dojednalo
připojení Sudet k Německu, (v orig. Anschluss des Sudetengebietes an Deutschland - podtrženo).
které bylo provedeno v době od 1. do 10.října. České vojsko se vrátilo ve zmenšené síle znovu zpět
do Velkého Uhřínova a odešlo v noci ze soboty na neděli (8.-9.října) stahuje se zpět do Skuhrova skrz
celou obec. Lid přijal připojení (v orig. Anschluss) téměř veskrze s velkým nadšením. V pondělí 10.října
byli všichni na nohou, aby pozdravili nastupující německé vojsko, lidé ovšem čekali marně, teprve
večer okolo sedmé hodiny přišel od Staré Huti malý oddílek (v orig. ein kleines Trüpplein) o 8 mužích
provázen členem Freikorpsu Rudolfem Taslerem, synem hostinského z Kunštátu (část dnešního
Orlického Záhoří). Za bouřlivého pozdravování táhli do Malého Uhřínova na hranici. Ve středu 12.10.
přišlo od Kačerova cca 38 mužů německého vojska, kteří byli ubytováni na poště (v obecním domu -pozn.
editora) a střežili hranici. Dne 16.10.odpochodovali do Nebeské Rybné. Střežení hranice převzali
němečtí celníci s místními pomocníky. První veřejná vyhláška obsahovala výhrůžku trestu smrti
všem, kteří by se protivili novému pořádku.
Slintavka a kulhavka.
V tomto roce se vyskytla mezi hovězím dobytkem znovu slintavka a kulhavka; zejména v Bukové
bylo zaznamenáno vícero případů. Ve Velkém Uhřínově jenom 1 případ (č.p. 44), v Rassdorfu na 2
místech: č.p.6 a č.p.10.
Renovace 1938.
V pašijovém týdnu, tj. od 9. do 17.dubna 1938 uskutečnili redemptoristé páteři P.Franz Klattl C.hs.R.
a P.Robert Brünner C.hs.R., oba ze Svitav 61 , obnovenou misii nebo renovaci. Asi kvůli politickému
rozruchu byla účast slabší než při sv.misii, neboť. Na stavové nauce se zúčastnily následující počty
účastníků, resp. posluchačů:
dětí cca 100 až 120;
žen cca 130;
dívek cca 70;
mužů cca 120;
mladíků cca 50.
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Kajícníků bylo 760 a sv.přijímání bylo uděleno 1063.
Počasí v roce 1938.
Rok 1938 přinesl zdánlivě brzké jaro, takže lidé mohli již k 21.3. začít s polními pracemi. Od 26.3.
začalo ale velmi chladné a deštivé počasí, teprve od 27. a 28.dubna se selo, potom znovu déšť
a chladno, takže duben 1938 měl být nejstudenější duben za zhruba 169 let. Podzim byl velmi pěkný,
zima 1938/39 chudá na sníh. 9.února 1939 mohla paní Anna Tschöpe z Bělé č.p. 4 posekat do řádek
od podzima stojící lesní trávu; byla tak suchá, že se mohla dát rovnou pod střechu.
1939
Nové pořádky.
Od 1.ledna 1939 byl v naší oblasti zaveden civilní, tj. občanský sňatek. První snoubenci museli
k civilnímu sňatku cestovat až do Boboszowa u Mezilesí (Bobischau bei Mittelwalde). Od 1.května 1939
byly zavedeny také civilní matriky narozených a zemřelých. Od těchto dnů mají záznamy na farním
úřadu pouze čistě církevní platnost. Ve Velkém Uhřínově byla zřízena matrika, jejímž prvním
matrikářem byl vrchní učitel Alfred Ham.
Smrt sv.otce Pia XI.
Dne 10.února 1939 zemřel sv.otec Pius XI., který se nám vryl do paměti jako opravdu velký papež,
který bez bázně poukazoval na omyly doby a na jejich osudové důsledky.
Papež Pius XII.
Dne 2.března 1939 byl dřívější nuncius svatého stolce v Německu kardinál Eugen Pacelli zvolen
sv.otcem a zasedl jako Pius XII. na svatopetrské křeslo. Jeho heslo zní: Opus justitiae pax. 62 Kéž by
mu bylo dopřáno, provést zdárně koráb sv.církve rozbouřenými vlnami doby.
Protektorát Čechy a Morava.
V časných ranních hodinách 15.března 1939 obsadilo Německo zbytek Československé republiky
a zřídilo protektorát Čechy a Morava 63 .
Rozpuštění spolků.
Připojení k Německé říši přineslo s sebou rozpuštění všech katolických spolků a konfiskaci jejich
majetku komisařem pro zastavení organizací na sudetoněmeckém území 64 . Rovněž Katolický
lidový spolek ve Velkém Uhřínově a Sdružení katolických dívek padly za oběť tomuto nařízení.
Majetek sestávající z hotovosti cca 2.000 Kč, z knihovny, divadelního jeviště a vlajek sdružení
katolických dívek musel být odevzdán.
Církevní daň.
Zákonem z 2.5.1939 byly obce, země a stát zproštěny závazků ohledně poskytování příspěvků církvi
a byla zavedena církevní daň. Jako pomocný orgán byly zřízeny církevní farní rady 65 .
Nové církevní uspořádání.
Jelikož kvůli novému vedení hranice byli sudetoněmečtí katolíci odříznuti od svých diecézních správ,
jmenovala jeho excellence nejdůstojnější diecézní biskup Dr.Mořic Pícha v Hradci Králové
nejdůstojnějšího trutnovského pana arciděkana Msgre Richarda Poppa biskupským komisařem
a později generálním vikářem pro sudetoněmeckou část královehradecké diecéze, která byla
rozdělena do 9 vikariátů: Trutnov, Choustníkovo Hradiště, Hostinné, Vysoké nad Labem, Broumov,
Velký Uhřínov, Králíky, Landškroun a Opatov (u Litomyšle).
Velký Uhřínov sídlem vikariátu.
Vikariát Velký Uhřínov byl vytvořen z německých farností vikariátů Rychnov a Opočno a zahrnoval
zpočátku 11 farností: Velký Uhřínov, Bělá, Deštné, Olešnice, Nebeská Rybná, Kačerov, Kunštát,
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Říčky, Sedloňov a Velká Zdobnice. Prvním okresním vikářem vikariátu Velký Uhřínov byl
nejdůstojnějším diecézním biskupem Dr.Mořicem Píchou jmenován farář Velkého Uhřínova, který
byl ustanoven rovněž prosynodálním examinátorem pro obsazování beneficií.
Válka s Polskem 1.9.1939.
Od 1.září 1939 začala válka proti Polsku, která byla zakončena vítězně ani ne za tři týdny úplným
obsazením země Německem a Ruskem 66 , zatímco boj proti Francii a Anglii, pomocníkům Polska,
pokračuje dále.
Potravinové lístky.
Od října 1939 byly zavedeny potravinové a oděvní lístky jako odběrní poukazy na všechno možné.
Kromě církevní daně byly v Sudetách zavedeny rovněž další daně, jako daň ze mzdy a daň z hlavy,
podobně jako ve staré říši.
Počasí v zimě.
Po svátku všech svatých (1.11.) 1939 první silné sněžení, sníh mizí. Prosinec 1939 skoupý na sníh.
O Vánocích 1939 vydatné sněžení a nástup zimy, která trvá až do konce února 1940. 19.ledna 1940
mrazivý den (vál Polák)! Byly naměřeny mrazy -16°, -18° až -26°, brambory ve sklepích mnohokrát
zmrzly. Palivo dochází, dlouhé školní prázdniny kvůli chladu a nedostatku uhlí, mnoho ovocných
stromů pomrzlo a více než polovina včelstev zahynula.
1940
Církevní farní rady.
Dne 25.února 1940 byly ve farním božím stánku poprvé představeny nově zřízené církevní farní rady
a složen jejich slib. Této nové instituci připadá správa církevního jmění. Rovněž církevní příspěvky
(církevní daň) byly tohoto jara (březen 1940) na Sudetoněmeckém území poprvé vymáhány 65 .
Obsazení Dánska a Norska - Francie.
Dne 9.4.1940 byly německými oddíly obsazeny Dánsko a Norsko a vzaty pod německou ochranu.
Dne 10.května 1940 začal útok proti Holandsku, Belgii a Francii, kteréžto země byly ve zhruba 18
dnech Německem přemoženy 67 .
Letec havaroval.
Dne 21.8.1940 havaroval v poledních hodinách v blízkosti rastdorfské vápenky se svým letadlem žák
vojenské letecké školy, který vyletěl z Pardubic, v mlze narazil do vysokých lesních stromů, takže
letadlo bylo zcela zničené a letec - údajně 21-letý mladík z Hamburku - byl smrtelně zraněn a po
převozu do Anenské Hutě v krátkém čase zemřel.
Generální vizitace a sv.biřmování.
Od 2. do 13.září 1940 uskutečnila jeho Excelence Dr. Anton Alois Weber, biskup z Litoměřic nad
Labem, na žádost nejdůstojnějšího diecézního velepastýře v Hradci Králové generální vizitaci ve
vikariátu Velký Uhřínov spojenou se sv.biřmováním. Dne 2.září, po setkání na zámku uspořádaném
panem hrabětem Zdenko z Kolowrat (v orig. Herrn Grafen Zdenko von Kolowrat) , byl vysoký host
v Rychnově nad Kněžnou vyzvednut automobilem okresním vikářem a na výpomoc zde pobývajícím
p.Dr.P.Antonem Schönem C.hs.R.. Ještě téhož večera udělila jeho Excelence v kostele sv.biřmování
4 vysokoškolačkám, které kvůli začátku školního roku musely odcestovat. Dne 3.9. v 8 hodin ráno
byl nejdůstojnější pan biskup před farou pozdraven školními dětmi, které přednesly básně a předaly
kytice, hustým špalírem tvořeným zástupy věřících doprovozen do kostela, kde byl před vchodem
přivítán biskupským vikariátním sekretářem farářem Antonem Rührichem 68 za celý vikariát
a starostou Josefem Albrechtem společně s místním duchovním správcem jakož i církevní farní radou
za farní obec. Po biskupské mši následovalo srdce otevírající biskupské kázání a sv.biřmování, které
bylo uděleno 247 biřmovancům. Při náboženských zkouškách, které připravily dětem i dospělým
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spoustu radosti, se jeho Excelence ukázala jako vynikající pedagog a vychovatel. Při obědu, kterého
se zúčastnili pouze duchovní: Excelence a 12 knězů, projevil se vysoký vizitátor jako milý přítel
a otec a jako zkušený znalec života. Excelence pobývala na zanedbaně vyhlížející horské faře Velký
Uhřínov v nenáročné skromnosti až do 9.září včetně a vizitovala odtud rovněž farnosti ve Velké
Zdobnici, Kačerově, Říčkách, Nebeské Rybné, Bělé , Kunštátu a Deštném ; 10.9. se odebrala
k přenocování do Olešnice a vizitovala Olešnici a Sedloňov, aby potom přes Kladsko odcestovala do
své residence v Litoměřicích. Vysoký host byl kromobyčejně blahosklonný a laskavý, dobrotivý
a chápající, všude působil jako zřejmý orgán svatého ducha rozdáváním odvahy, povzbuzení, útěchy
a posílení, takže my všichni - zejména duchovenstvo - ale také laici, podržíme dny sv.biřmování
a generální vizitace navždy v paměti jako čas duchovního dobrodiní 69 .
Počasí v létě 1940.
Léto 1940 bylo vlhké a studené, senoseč v druhé polovině června proběhla s ohledem na počasí ještě
docela příznivě; v červenci bylo jenom šest dnů bez deště, srpen rovněž úplně propršel. V srpnu bylo
také jenom 4 až 6 dnů bez deště, ale ne vcelku, nýbrž jednotlivě, takže pro sklizňové práce neměly
významu. Září podobně jako červenec a srpen. V říjnu bylo povětšinou pěkné počasí. Žito a pšenice
byly sklízeny teprve v září, oves teprve v prvních říjnových dnech. Žito a pšenice byly plně narostlé
a oves ze dvou třetin uhnilý. Následkem toho byl velmi špatný chléb a pečivo. Brambory vyrostly
dobře, kvůli vlhku se ale zkazily. Setí ozimého žita se posunulo až na konec září, dokonce až na
začátek října. Dne 26.října přišel první sníh s tak silným Polákem, že autobusová doprava RokytniceDeštné-Olešnice byla přerušena.
Váleční zajatci při sklizňových pracech.
V polovině srpna byly také do této oblasti přisunuti francouzští, polští a ukrajinští váleční zajatci na
sklizňové práce. Do Velkého Uhřínova přišlo 15 Ukrajinců, kteří byli ubytováni v kůlně hostince
Hoffmann, později v č.p.15 a v obecním domě, a každý den byli odváděni do práce k jednotlivým
sedlákům ve Velkém a Malém Uhřínově. Později směli tito Ukrajinci trvale zůstávat a bydlet
u sedláků, kde pracovali. Jsou stejného vyznání, docházejí pilně do kostela a lidé je rádi berou na
práci.
Počasí v zimě 1940/41.
Listopad 1940 byl opět bez sněhu. Na sv.Barboru (4.12.) se objevil lehký poprašek nového sněhu, 5.
a 6.prosince 1940 začalo stále silnější sněžení a vítr, autobusová a automobilová doprava nebyla
možná. Na Nový rok 1941 přišlo silné sněžení a sněhové vánice, které trvaly až do 4.1. a vytvořily
sněhové závěje takových rozměrů, že ani nejstarší lidé se nemohli na tak vysoké a mohutné závěje
upamatovat.
Dne 7.dubna strhával silný, orkánu podobný bouřlivý vichr střechy, poškozoval domy a způsobil
velké škody v lesích (střecha stáje ve Velkém Uhřínově č.p.11, štít ve Staré Huti č.p.41, dům
v Malém Uhřínově č.p.8, nová stodola v Pičberku č.p.31). Dne 8.4.1941 přišla velká sněhová vánice,
takže pohřeb + Fridolina Seidela ze Staré Huti č.p.36 (mlynář z Buschmühle) musel být odložen,
protože mrtvé tělo nemohlo být převezeno z Kladska-Scheibe 70 kvůli sněhovým závějím.
1941
Obsazení Bulharska, Řecka a Jugoslávie.
Na Květnou neděli a velikonoce proběhlo obsazení Bulharska německými oddíly, později válka proti
Řecku a Jugoslávii, které byly všechny přemoženy, obsazeny nebo rozděleny 71 .
Mrazivé jaro úplně zničilo kvůli opožděnému výsevu oslabené ozimé žito, takže mnoho sedláků
muselo ozimy zaorat a ti, kteří tak neučinili, měli velmi řídce stojící žito a pšenici. Ještě na 9.května
1941 byl tak silný mráz, že okenní tabule byly ráno toho dne silně zamrzlé.
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Válka s Ruskem.
V neděli, 22.června 1941 vypukla válka s bolševickým Ruskem.
Shlédnuto při kanonické vizitaci, 31.července 1941:
Anton Rührich, E.V.S.
Olešnice.

První válečná obět z farnosti.
Ačkoliv se mnoho mužů z farnosti zúčastnilo polních tažení proti Polsku, Belgii, Holandsku, Francii,
Řecku atd., nebyla až doposud oplakávána žádná smrtelná oběť. Dne 13.srpna 1941 padl ale ve
Finsku v lesích Karélie jako první válečná oběť z této farnosti syn rolníka Ernest Trojosky, kvůli
průstřelu srdce 72 . Přihlásil se k vojsku dobrovolně, byl SS Stafelmann (SS v originále znázorněno dvěma
blesky) a plnil úkol spojky. Svými kamarády byl pochován na nástupové trase na východ k Bílému
moři. Sv.Requiem bylo za něj obětováno 9.9.1941 ve farním kostele ve Velkém Uhřínově.
Počasí v roce 1941.
Rovněž léto 1941 bylo velmi vlhké, proto žito mohlo být sklizeno teprve koncem srpna a začátkem
září. V červenci bylo jen málo pěkných dnů, vytrvale pršelo, jen tu a tam 1 až 2 pěkné dny. Od
20.září až do konce měsíce pěkné počasí, říjen až do 8. pěkný, od 9. déšť, 12.října bouřka a sníh,
velmi chladno, 22 až 23.října první noční mrazy. Významnou část brambor, řepy a ovsa nebylo
možno sklidit. V Rassdorfu zůstal celý oves venku, na hospodářství č.p.2 ve Velkém Uhřínově dobrá
polovina brambor a řepy. Faráři zůstalo venku jenom pár vikví.
Válečné dodávky se mnohonásobně zvyšovaly. Farář musel odvést 8 dvojitých centnýřů 73 sena, 1
dvojitý centnýř slámy, 4 dvojité centnýře ovsa a 18 dvojitých centnýřů brambor. Od každé slepice se
muselo ročně odevzdat nejprve 60, později 80 vajec. Veškeré mléko se muselo odevzdat do mlékárny
na Kunčině Vsi, která domácnostem přidělovala stále se zmenšující příděly másla a tvarohu.
Přídělový systém na potraviny se stále rozšiřoval a vztahoval se téměř na veškeré potraviny
a spotřební zboží a také na kuřivo.
Zima 1941/42.
Zima 1941/42 byla téměř stejně tuhá a bohatá jak na sníh tak na vítr, jako zima předcházející; kvůli
velké zimě zahynulo znovu mnoho ovocných stromů. Ozimé žito a pšenice znovu velmi silně
vymrzly a musely být z velké části buď zaorány nebo se muselo zasít letní žito, které bylo ale těžko
k sehnání.
S jarními pracemi se v roce 1942 začalo znovu pozdě, teprve začátkem května se dalo pořádně
obdělávat. Louky, seno na úhorech a jetelina vyšly velmi pěkně. Kvůli opožděné setbě byla sklizeň
obilí také velmi pozdě, po církevním svátku 16.8. se začalo postupně se sklizní žita.
Další válečné oběti 1941-42.
2.) Jak se teprve později ukázalo, první válečnou obětí nebyl výše zmíněný Ernest Trojovsky, nýbrž
Friedrich Hartmann 74 , narozený 12.7.1916 v Jedlové a bydlící u svého bratra v Pádolí č.p.15.
Hned v první den vpádu do Ruska, 22.6.1941, byl zraněn a o pár dní nato podlehl svým
zraněním. Slavnostní requiem za Friedricha Hartmanna bylo obětováno 23.6.1942 ve zdejším
farním kostele.
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3.) Dne 12.listopadu 1941 padl v Rusku na průstřel břicha neplnoletý syn kováře Sebastian Trojovsky
75 z Velkého Uhřínova č.p.31; dne 16.12.1941 bylo za něj obětováno slavnostní requiem za
velmi početné účasti místních obyvatel.
4.) Čtyřicet kilometrů západně od Moskvy padl 24.listopadu 1941 na průstřel hlavy svobodný syn
rolníka Hubert Pauer 76 z Velkého Uhřínova č.p.20, je pohřben v obci Lukino západně od
Moskvy. Dne 30.12.1941 bylo pro něj obětováno sv.requiem a absolutio ad tumbam 77 rovněž
za velké účasti obyvatelstva.
5.) Obergefreiter (desátník) Anton Brinke 78 z Pádolí č.p.18, otec dvou dětí, byl 17.listopadu 1941 tak
těžce zraněn střepinou granátu do levé nohy, že mu tato musela být v kyčelním kloubu
amputována. Dne 7.prosince 1941 v lazaretu zemřel. Slavnostní requiem bylo 20.dubna 1942.
6.) V boji u obce Ssloboda padl zasažen střepinou granátu svobodný, statečný Josef Riesner 79
z Malého Uhřínova č.p. 51 (Pitschberg). Dne 23.března 1942 bylo sv.requiem. Padl 10.února
1942.
7.) U obce Bukwina před Moskvou padl 5.ledna 1942 ženatý truhlář Heinrich Seidel
č.p.8. Dne 13.dubna 1942 bylo za něj obětováno sv.requiem.

80

ze Staré Hutě

8.) V boji u Moskvy padl 1.prosince 1941 statečný mladík Franz Rolletschek 81 z Tisovce č.p.7,
dřívější ministrant, později kostelní muzikant. Dne 9.dubna 1942 bylo pro něj odezpíváno
sv.requiem.
9.) Mladík Elfried Pross 82 z Tisovce č.p.4 padl 17.března 1942 u Leningradu na průstřel hlavy.
Slavnostní bohoslužba byla provedena 16.dubna 1942.
10.) Při zákeřném přepadu Rusů přišel 13.března 1942 o život svobodný Josef Bohner 83 z Rastdorfu
č.p.17. Místo jeho posledního odpočinku se nachází na hřbitově hrdinů v obci Duchowtschina
zhruba 55 km severovýchodně od Smolensku. Dne 24.dubna 1942 byla sloužena smuteční
bohoslužba za spásu jeho duše.
11.) Svobodný Rudolf Rolletschek 84 z Velkého Uhřínova č.p.37 (Sokol) byl 27. nebo 28.prosince
1941 hlášen jako nezvěstný a na jaře 1942, jakmile roztál sníh, byl nalezen mrtev pod závějí, kde
podlehl svým zraněním. Dne 26.května 1942 byla za něj obětována sv.mše a modleny modlitby
ad tumbam.
12.) Obergefreiter (desátník) Franz Seidel 85 ze Staré Huti č.p.23, svobodný, narukoval v roce 1938
v 18 letech dobrovolně k Wehrmachtu. V bojích u Sevastopolu byl 11.6.1942 těžce zraněn a o
několik dní později zemřel. K účasti na sv.requiem, které se uskutečnilo 17.srpna 1942, zvali
rodiče pamětním oznámením, které je zde připojeno.
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Text na smutečním oznámení zní:

Hrdinskou smrtí na východě zemřel 12.6.1942 náš dobrý a milovaný syn a bratr
válečný dobrovolník, Obergefreiter
Franz Seidel
ve věku 22 let. Zúčastnil se polních tažení proti Francii a Holandsku. Bojoval v Rusku na Dněpru
a na ostrově Krym. Dne 11.6. byl před Sevastopolem potřetí zraněn střepinou granátu, která mu
způsobila protržení plic a rozsáhlé roztříštění klíční kosti. Po operaci zemřel 12.6.1942. Sv.requiem
se uskuteční v pondělí 17.srpna.
Die Pflicht rief mich zum Krieg hinaus,
Mit Gott ging ich vom Elternhaus,
Ich dachte Euer fort und fort
Wenn ich auch weilt an fremden Ort.
Und freute mich aufs Wiedersehn
Wenn Krieg und Sturm zu Ende gehen.
Doch anders hats der Harr gewollt
Und hat von hier mich abgeholt.
Nun ruh' in fremder Erde mich aus
Und bin in Gottes Vaterhaus.
Kenn nicht mehr Krieg und Erdenleid
Und bin von jeder Sorg befreit.
Ihr Lieben tröstet Euch daran.
Was Gott tut, das ist wohlgetan.

Stará Huť, v srpnu 1942. V hlubokém zármutku: rodiče a sestry.
Josef A.Schiller, Grulich

Až doposud byli tři vojáci pocházející z této farnosti hlášeni jako nezvěstní:
Bratři Johann a Eduard Krista 86 , oba narozeni v Bělé ( 2.11.1909; 11.11.1916 ), oba ženatí, prvně
jmenovaný rolník v Bělé č.p.5 resp.č.p.7, druhý pomocník v zemědělství ve Staré Huti č.p.24;
Josef Lenfeld
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Shlédnuto při kanonické vizitaci 25.srpna 1942: A.Rührich, R.I.S.
Kromě výše uvedených byli dále jako pohřešovaní hlášeni:
Karl Knöchel

88

z Malého Uhřínova č.p.19 (narozen 25.12.1910, odpadlík od katolické víry - v orig.
apostata a fide catholica);

Emil Zimmer 89 z Bukové č.p. 23, narozen 5.března 1911 v Bukové č.p. 23 - hlášen jako
pohřešovaný na Nový rok 1943;
Poddůstojník Wenzel Katzer
pohřešovaný od 18.1.1943;

90

, narozen 2.října 1915 ve Velkém Uhřínově č.p.32 - hlášen jako

Švec Josef Pražák 91 z Velkého Uhřínova č.p.50, narozen 3.července 1908 ve Velkém Uhřínově
č.p.61 a syn sedláka Emanuel Sagner 92 z Bělé č.p. 4, narozen 8.května 1923 v Bělé jsou
pohřešováni od začátku ledna 1943 (u Stalingradu v Rusku).
O dalších hrdinskou smrtí zemřelých vojácích z této farnosti:
13.) Augustin Seidel 93 ze Staré Huti č.p.12, narozen 26.února 1916 ve Velkém Uhřínově č.p.50,
podlehl 29.července 1942 svým těžkým zraněním (průstřel břicha) na hlavním obvazišti u obce
Bogojawlenka. Sv.requiem bylo za něj obětováno 16.října 1942.
14.) Dne 26.8.1942 zemřel hrdinskou smrtí Friedrich Tschöpe 94 , syn rolníka z Bělé č.p.6, narozen
24.4.1922 v Kunčině Vsi č.p.35; padl po překročení Donu v blízkosti Stalingradu. Dne 30.9.1942
byl za něj sloužena bohoslužba.
15.) Při obranných bojích u Voroněže podlehl 26.9.1942 průstřelu srdce poddůstojník Reinhold
Zwehn (Cvejn) 95 z Malého Uhřínova č.p.1, za kterého bylo 7.11.1942 obětováno sv.requiem.
16.) U Ilmeňského jezera padl 5.12.1942 Alfred Walter 96 , narozen 1.května 1919 ve Staré Huti
č.p.18; padl následkem střepiny granátu. Leží pochován v obci Ssofronkowo, sv.requiem
9.3.1943.
17.) Syn pekaře Franz Mahrla 97 , narozen 21.12.1923 ve Velkém Uhřínově č.p.18, padl 18.prosince
1942 u Ilmeňského jezera, requiem 1.2.1943.
19.) Obergrenadier Emil Wolf 98 , narozen 23.11.1923 v Tisovci č.p.3 přišel o mladý život
19.prosince 1942 u Stalingradu zásahem střepinou granátu do krku (2.zranění), leží pochován na
divizním hřbitově u obce Pestschanka jižně od Stalingradu, smuteční obřad 30.4.1943.
20.) Při rozhořčených bojích o ruská opevněná postavení (v orig. um russische Bunkerstellungen) padl
20.prosince 1942 Franz Fliegel (v orig. Flügel) 99 z Malého Uhřínova č.p.34; leží pochován v obci
Karaitschew na řece Tschir 40 km severovýchodně od obce Morosowskaja. Requiem 20.3.1943.
21.) Dne 26.ledna 1943 u obce Osuga cca 18 km jižně od Rževa padl Richtschütze Friedrich Volak
100 z Velkého Uhřínova č.p.75 na průstřel hlavy; byl vyznamenán železným křížem II.třídy.
Sv.requiem bylo za něj obětováno 12.3.1943.
22.) Wenzel Welzel 101 , narozen 17.6.1921 v Bukové č.p.4, syn sedláka a absolvent vyšší střední
školy v Jablonci nad Nisou padl 28.ledna 1943 při bombardování nádraží ve Sfaxu na
východním pobřeží Tuniska (Afrika). Sv.requiem bylo za něj obětováno 12.3.1943.
23.) Kupec August Glose 102 z Malého Uhřínova č.p.61 padl 14.6.1943 v Rusku při útoku partizánů
(průstřel krku). Sv.requiem 16.8.1943.
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Shlédnuto při kanonické vizitaci 12.srpna 1943: (podpis nečitelný), visitator
1942
Léto 1942.
Druhá polovina srpna 1942 byla velmi teplá a suchá, až 38°, dokonce i 42° C na slunci; také první
polovina září byla teplá a suchá, jen málo na srážky chudých bouřek. Žito, oves a otavy se zřetelem
na uvedené vyšly velmi dobře. Také druhá polovina září pěkná a suchá, pro výsev ozimů ovšem příliš
suchá.
Zápalné bomby.
V neděli 20.9.1942 ve večerních hodinách (patrně mezi 6. a 7. hodinou večerní) svrhl nepřátelský
letec v Rastdorfu zápalné bomby lahvovitého tvaru, které byly potom nalezeny v následujících dnech
jak na pozemcích pana Franze Schediwie a pensionovaného hajného Josefa Bauera (Rastdorf č.p.14
a č.p.16), tak v přilehlém panském lese. Podobaly se půllitrové pivní lahvi a byly naplněny
lehcezápalnými kyselinami. Jejich přítomnost byla včas zpozorována a vzniklé ohníčky mohly být
hned v začátku zneškodněny.
Zima 1942/43.
V neděli 18.10.1942 (císařské posvícení) 103 odpoledne první sníh, který brzy znovu zmizel; v úterý
30.10.1942 ráno první silný mráz, okna zamrzlá, mráz ovšem ještě polevil, takže na polích se ještě
dalo orat. Po 8.listopadu znovu přituhlo, 16.listopadu ráno ledovka, večer sníh a mráz, vypadá to, že
zima se chce chopit vlády.
V polovině prosince 1942 nastalo znovu teplejší počasí, sníh téměř úplně zmizel, takže Vánoce 1942
byly téměř bez sněhu, navíc díky měsíčnímu svitu se půlnoční mše těšila velmi dobré návštěvě. Co se
týče sněhu, byla to průměrná zima, ranní vítr několikrát v silných fujavicích tvořil závěje z nového
sněhu. Brzké jaro: 26.2.1943 první zpěv skřivana; 16.3.1943 pracují lidé poprvé na polích
s dobytčími potahy, 25.3. byl zaset první oves. Dne 7.4.1943 přišla silná pozdní zima, silné sněžení
a 8.4. vítr a sněhové závěje, takže autobus Deštné-Rokytnice zůstal viset v Nebeské Rybné.
V pašijovém týdnu (Velikonoce byly pozdě = 25.4.) měla již většina lidí zaseto. Květen 1943 suchý
a chladný, přes den velmi pěkně, ale noci velmi chladné, silná jinovatka, což mělo za následek velmi
špatnou úrodu brambor.
1943
Návštěvy vojáků.
Dne 12.5.1943 navštívila Velký Uhřínov skupina vojáků v rekonvalescenci přivezená autobusem
z Kudowy, dne 23.5. Malý Uhřínov; byli hosty jednotlivých hospodářů. 1.8.1943 znovu návštěva
vojenských rekonvalescentů z Kudowy.
Léto 1943.
Senoseč 1943 trpěla zpočátku nepříznivým počasím, úroda trávy na úhorech a jeteliny byla ovšem
s ohledem na počasí velmi dobrá, pak příznivé počasí vydrželo po celou dobu, takže všechno se dalo
bez námahy dostat pod střechu. Úroda žita a pšenice byla velmi bohatá na slámu, takže všude na
polích bylo vidět velké stohy slámy; množství zrna nicméně neodpovídalo množství slámy, protože
se obilí před květem několikrát položilo. Úroda ovsa dobrá, len nerovnoměrný, úroda řepy velmi
dobrá. Sklizeň brambor velmi špatná, místy to nevydalo ani na sadbu (příčina: chladno a sucho
v květnu).
Zima 1943/44.
Dne 14.října 1943 první lehké sněžení, potom znovu pěkné podzimní počasí až do 11.11.1943, kdy
přišlo lehké sněžení, které 12.11. zesílilo a vytvořilo 5 cm silnou pokrývku. Zima 1943/44 byla
mírná. Sněhu bylo sice dost, dokonce bohatě, zejména v lesích, takže stahování dřeva s koňmi nebylo
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možné, nebyly ale žádné vánice a závěje a žádná přílišná zima
1944
Letecká nehoda.
Dne 27.1.1944 letělo okolo jedné hodiny (= 13 hodin) odpolední v husté mlze letadlo dál přes Velký
Uhřínov, zatočilo potom směrem na Jedlovou a havarovalo před Buschdörfel takovým způsobem, že
všech 8 pasažérů (údajně z Mnichova pocházejících důstojníků) zahynulo. To už mělo být zde v horní
části Orlických hor 5. nebo 6.neštěstí za této války.
Protiletadlový balon.
Dne 8.února 1944 večer se ve Velkém Uhřínově vedle domu č.p.21 snesl na zem zhruba dva metry
v průměru měřící protiletadlový balon, který nezpůsobil žádné škody.
Polární záře.
V pátek 11.2.1944 mezi osmou až devátou hodinou večerní měla být nad Pádolím vidět taková
polární záře, jako kdyby celé Pádolí hořelo.
Léto 1944.
Březen 1944 přinesl ještě spoustu sněhu, což zpozdilo příchod jara a způsobilo opožděný výsev a žně.
Počasí při žních bylo ovšem velmi příznivé, jak si jenom rolníci mohli přát, neboť celé léto bylo
poměrně teplé a slunečné s ojedinělým, ale vydatným bouřkovým deštěm.
Další válečné oběti 1943/44.
24.) Obergefreiter Anton Schmoranz 104 , narozen 3.12.1917 v Rokytnici (Mitteldorf - prostřední
Rokytnice), bytem v Pádolí č.p.34, padl 4.9.1943 v obci Gorlowka, sv.requiem bylo za něj
obětováno 3.12.1943.
25.) Obergrenadier Franz Bergmann 105 ze Staré Huti č.p.6, narozen 1909 v Jedlové, švec, padl
8.8.1943 u obce Gussdilowa (Roslawl-Wjasma). Sv.requiem 22.10.1943.
26.) SS Rottenführer Franz Wimmer 106 , narozen 4.11.1919 ve Velkém Uhřínově č.p.28, padl
15.8.1943 v prostoru Bělgorodu u obce Panussenkoff, pohřben v obci Kolomak. Sv.requiem
obětováno 27.9.1943
27.) 28.8.1943 zemřel po zásahu břicha granátovou střepinou poddůstojník a dřívější okresní cestář
Ernest Ungrad 107 , sedlář v Malém Uhřínově č.p.37, narozen 30.10.1907 v Debřeci č.p.34.
Sv.requiem bylo za něj obětováno 19.11.1943.
28.) Na zranění střepinou granátu do hlavy, plic a levé paže zemřel 22.9.1943 v Minsku Obergefreiter
a truhlář Rudolf Wolf 108 z Velkého Uhřínova č.p.9; byl zraněn 10.7.1943 v bojích u Orla.
Sv.requiem 27.10.1943.
29.) Při obranných bojích na středním Donci padl 9.9.1943 u obce Schtuki rolník Franz Liebich
z Tisovce č.p.1; sv.requiem 18.11.1943.

109

30.) Heinrich Hausmann 110 , narozen 17.10.1924 v Rastdorfu č.p.17 a bytem tamtéž v č.p.15 padl
jako horský myslivec 30. nebo 31.srpna 1943 u obce Prokowo-Kirjerka východně od Stalina.
Sv.requiem 26.10.1943.
31.) Gefreiter Josef Hartmann 111 z Pádolí č.p.15, narozen 3.5.1913 v Jedlové, zemřel 26.4.1943
sebevraždou služební zbraní. Trpěl klamnými a násilnými představami, které si nenechal
vymluvit. Sv.requiem 27.11.1943.
32.) Bývalý strážmistr četnictva Alfred John 112 , který po mnoho let sloužil ve Velkém Uhřínově,
zemřel v noci z 14. na 15.11.1943 v obci Esseg (Jugoslávie) na svá zranění a břišní tyfus. Za něj
nebylo obětováno žádné sv.requiem, neboť nebyl katolík (pravděpodobně evangelík).
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33.) Jezdec (cyklista) Rudolf Gaber 113 , narozen 30.12.1924 ve Velkém Uhřínově č.p.35, bytem ve
Velkém Uhřínově č.p.11, zemřel 29.10.1943 u obce Jegorowka (Dnejpropetrowsk) na následky
těžkého poranění zad střepinou dělostřeleckého granátu. Pochován na hřbitově v obci
Nataljewka. Sv.requiem 27.12.1943.
34.) Poddůstojník a řezník Emanuel Schlagner 114 , narozen 18.9.1920 v Kerndorfu, bytem v Malém
Uhřínově č.p.43, padl 27.12.1943 po zranění střepinou granátu v prostoru Vitebsk-Orša. Zádušní
mše 20.3.1944.
35.) Oberfeldwebel a poštovní asistent Hubert Rispler 115 z Velkého Uhřínova č.p.3 byl 7.2.1944
těžce zraněn u obce Nikopol a zemřel 8.2.1944, pochován v obci Podstegnoja. Zádušní mše
23.4.1944.
36.) Poddůstojník Alfred Schufft
nebo dubnu 1944.

116

, bytem ve Velkém Uhřínově č.p.5 (evangelík) padl v květnu

37.) Celní asistent a kovář Ferdinand Trojovsky 117 z Benátek č.p.6, padl 20.4.1944 na východní
frontě. Sv.requiem 12.8.1944 (padl v prostoru Sevastopolu na Krymu).
38.) Gefreiter Josef Biedermann 118 z Velkého Uhřínova č.p.46 padl 19.6.1944 u obce Scharki
jihovýchodně od Vitebsku při dělostřeleckém zásahu. Byl pohřben na hřbitově hrdinů v obci
Ssloboda. Zádušní mše 10.8.1944.
39.) Marinegefreiter August Peter 119 ze Staré Huti č.p.34 zahynul v Konstanci v Rumunsku
19.května 1944, sv.requiem za něj obětováno 14.8.1944.
Zde končí zápisy faráře Čecha v oddíle VI. Proč nepokračoval dále až do jara 1945, zůstane navždy nezodpovězenou
otázkou.
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Poznámky k části I
1. Štafírování - výraz používaný od baroka pro komplexní povrchovou úpravu nábytku, soch, oltářů ap. (zlacením, mramorováním aj.).
2. 1 fl ö/w (österreichische Wahrung) = 1 zlatý rakouské měny, resp. 1 zlatý rakouského čísla (1 zl.r.č.).
Měna v Rakousko-Uherském císařství v období od měnové reformy v roce 1857 do zavedení korunové měny v roce 1892.
1 zlatník = 4 čtvrtzlatníky = 5 dvacetníků = 10 desetníků = 20 pětníků = 100 krejcarů (xr).
Směnný poměr mezi předcházející tzv.konvenční a novou rakouskou měnou 100 zl.k.m. = 105 zl.r.č.
3. Presbytář (presbyterium) - prostor v křesťanském chrámu při hlavním oltáři pro kněží a zpěváky, někdy mírně vyvýšený nebo oddělený zábradlím
(kněžiště, chór).
4. Jméno osady Rassdorf (též Rasstdorf) je v českém překladu přepisu kroniky ponecháno v původním znění.
Dnes se tato osada nazývá Kamenec a je součástí Zdobnice.
5. Litanie - katolická modlitba, v níž se předříkávač a věřící dlouho řadou proseb a oslovení střídavě obracejí k bohu a světcům.
6. Velum - obřadní tkanina katolického rituálu, přikrývka mešního kalichu.
7. Svatostánek (tabernákl) - skříňka k uchovávání Nejsvětější svátosti oltářní. Podle dnes platných předpisů musí být uprostřed oltáře a pevně s ním
spojena. Má být náročně a důstojně zdobena.
8. Pašijový týden - poslední týden čtyřicetidenního půstu před velikonocemi.
9. Pluviál - široký plášť v denní liturgické barvě, sahající až na paty. Původně halil celou postavu, postupně se vpředu otevíral a od 11.století se spínal
sponou. Vzadu měl kapuci, jež se od 13.století proměnila ve štít zdobený výšivkou, třásněmi a zvonečky. Pluviál může nosit klerik i biskup.
10. Alba - bílý splývavý šat s úzkými rukávy, sahající až na zem, kolem boků se podkasával šňůrou (cingulum).
11. Rocheta - lněné nebo bavlněné roucho s úzkými rukávy, dosahující ke kolenům. Spodní roucho určené pro biskupy a ostatní preláty.
12. Schifferl - člunek (lat. navicula, něm. též Schiffchen), nádobka tvarem připomínající člunek, v níž jsou uloženy zrnka kadidla (vonné pryskyřice).
Z této nádobky je odebírá kněz při bohoslužbě a pokládá je na žhavé uhlí v kadidelnici (thuribulum).
13. Aspergil - kropenka, nádobka s rukojetí a otvory v horní části,v níž je houbička namočená do svěcené vody. Sloužila ke kropení.
14. Cingulum - šňůra k podkasání alby.
15. Baldachýn - přenosná látková, různě zdobená nebesa, nesená na čtyřech tyčích v procesí nad knězem, nesoucím Nejsvětější svátost.
16. Ciborium - kalich s víkem, přikrývaný pláštíkem z bílého hedvábí, ve kterém se ve svatostánku uchovávají hostie pro sv.přijímání.
17. Antipendium - původně dřevěná pomalovaná deska či tabule z pozlaceného nebo postříbřeného plechu, později damašková nebo brokátová
rouška, vyšívaná a zdobená aplikacemi, kryjící přední stranu oltáře. Od doby baroka, kdy se spodní části oltáře zdobily, ztrácí na významu.
18. Purifikatorium - šátek na otření pateny, kalichu a prstů kněze.
19. Palla - čtyřhranná vyztužená přikrývka, která se při mši mezi obětováním a vymytím klade na kalich.
20. Patena - miska z drahého nebo pozlaceného kovu určená pro hostii; kladla se na mešní kalich. Původně poměrně velká miska, postupně se
zmenšovala až do podoby plochého disku.
21. Pacifikál - zdobený kovový kříž, někdy s vloženými ostatky svatých, který se podával věřícím k políbení.
22. Oltářní kámen - součást oltářního stolu, na němž se koná oběť. Oltářní stůl(mensa) je ústřední součástí oltáře. Původně se používal stůl dřevěný,
první zmínky o kamenném stole se objevují v 6.století, obecně používán od 11.století. Od středověku musel mít oltářní stůl jednu velkou
kamennou desku se zapuštěnými ostatky svatých(nepřenosný oltář) nebo alespoň oltářní kámen v dřevěné desce s ostatky svatých(přenosný
oltář). Musí ho světit biskup nebo jiný prelát.
23. Ciborium - kalich s víkem, přikrývaný pláštíkem z bílého hedvábí, ve kterém se ve svatostánku uchovávají hostie pro sv.přijímání.
24. Ostensorium - monstrance, zdobená schránka z ušlechtilého nebo pozlaceného kovu určená k veřejnému vystavení velké hostie (vkládala se do
lunuly). Odvozena od relikviářů. Gotická ze 14.století ve tvaru věže nebo oltářního retabula(nástavce). Od renesance monstrance plochá, v
podobě věnce podle návrhu Michelangela. Paprskovité monstrance se vyvinuly v baroku.
25. Lunula - (melchisedech, měsíček) - část monstrance ve tvaru srpku měsíce, do níž se při vystavení vkládá velká hostie.
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1. Sáh - stará délková míra, která obnášela původně délku rozpažených rukou (= 3 lokte = 6 stop = 72 palců). Vyskytovala se v různých velikostech.
Sáh moravský obvykle znamenal délku 1,775 m.
Sáh rakouský 1,8965 m.
1. Fase - v orig.Fassion - zastaralý právnický výraz pro daňové přiznání. V dané souvislosti bychom patrně mohli použít i termínu Výkaz příjmů
a výdajů.
3. Vědro - v orig. der Eimer = 40 mázů = 61,117 litru.
4. Korec - v orig. der Strich = 808 sáhů čtver. = 8112 loktů čtver. = zhruba 0,285 Ha.
5. Beneficium - obročí - úřad, z něhož plyne určitý příjem. Trvalé právo na určitý úřad a důchod s ním spojený.
6. Kongrua - nejnižší příjem duchovního ve veřejné duchovní správě zajištěný zákonem.
7. Štóla - plat kněžím za některé církevní výkony (např. oddavky, pohřby aj.).
8. Extra ordinem - mimo pořádek, mimořádné.
9. Ordinarium - celoroční liturgické předpisy.
10. Reluice - převedení feudální naturální renty v rentu peněžní.
11. Beneficiát - obročník - příjemce důchodu plynoucího z beneficia.
12. Kooperátor - pomocník katolického faráře, kaplan.
13. Kolatura - farní obvod (v katolické církvi). Farnost.
14. N.B. - nota bene - "povšimni si dobře" - uvedení poznámky, resp. dodatku nebo upozornění.
15. Korunová měna byla v rakousko-uherském mocnářství zavedena od roku 1892. Koruna byla ražena v hodnotách zlaté mince 10, 20, a 100 korun,
stříbrné mince v hodnotách 1, 2 a 5 korun. Koruna měla 100 haléřů. Drobné mince se razily ze slitin niklu a bronzu. Pro převod mezi
předcházející tolarovou měnou rak.čísla a korunovou měnou platil převodní poměr 1 zl.r.č. = 2 K.
16. Tote Hand (Manus mortua) - označení církve ve vztahu k vlastnictví nemovitostí, které pak normálně nemohly být znovu prodány a tím pro
veřejný oběh do jisté míry "odumřely".
V širším smyslu se pod pojmem "mrtvé ruky" v juristickém významu rozumí soukromá nadace, jejíž jmění nemůže být prodáno nebo
rozděleno.Podle motta "mrtvá ruka zakladatele panuje nad živými".
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1. Te Deum - ambroziánský děkovný hymnus, chvalozpěv. Jeho název se odvozuje od začátečních slov "Te Deum laudamus" (Bože, chválíme tebe).
Hymnus se zpívá jako děkovná píseň při liturgii. Jeho autorství je připisováno sv. Ambrožovi.
2. Markoušovice - Markausch - obec 6 km východně od Trutnova.
3. Lokalista - lokálie (z lat.) jest podle Ottova slovníku naučného (Praha, 1900) místní správa duchovní, menší fara se skrovným obročím. Duchovní
na takové lokálii ustanovený sluje lokalista.
4. Administrátor - mimořádný, dočasný duchovní správce farnosti.
Administrator in spiritualibus et temporalibus - správce věcí duchovních a časných (hospodaření, správa budov, věcného vybavení apod.).
5. Investitura - jmenování duchovního do funkce a držby církevního majetku.
6. Instalace - slavnostní uvedení do úřadu, resp.funkce.
7. Jubileum připadalo na 25.července, ale oslava zřejmě proběhla v pondělí 12.srpna - svátek sv.Kláry.
8. Starostou Velkého Uhřínova byl v té době Anton Hampel, rolník z Bělé č.p.1. Do úřadu nastoupil 13.5.1916 po odstoupení Emanuela Sagnera,
rolníka ve Velkém Uhřínově č.p.8 a starostou byl do obecních voleb v létě 1919.
9. Konsistoř - poradní sbor papeže a biskupů. Biskupská konsistoř se skládala z duchovenstva příslušné církevní diecéze, konsistorních, resp.
konsistoriálních radů.
10. Sekundice - oslava padesátiletého kněžství; mše k tomu jubilantem sloužená.
11. vsdp. - patrně zkratka pro "vysoce důstojný pán".
12. vdp. - patrně zkratka pro "veledůstojný pán".
13. dp. - zkratka pro "důstojný pán".
14. Primice - první mše sloužená knězem po vysvěcení.
15. em. = emeritní - penzionovaný.
16. Liberae collatinio - tímto výraz možná popisován způsob ustanovení do úřadu - collatio libera - přímé jmenování (diecézním biskupem).
17. Pontifikální - p.obřad - mše, při kterých se užívá pontifikálií, tj. biskupských insignií, odznaků a roucha.
18. Prelát - vyšší církevní hodnostář vybavený církevněsprávní mocí a jurisdikcí.
19. Vita, dulcedo et spes nostra - život, slast a naděje naše.
20. Administrátor excurrendo - mimořádný duchovní správce farnosti, která nemá vlastního duchovního správce (faráře ani administrátora) a která mu
byla svěřena do péče "na dálku" (Excurro - vybíhat, dělat výpad, výlet). Administrátorem excurrendo je obvykle kněz, který je farářem či
administrátorem jinde. Zatímco jeden kněz může být farářem nebo administrátorem jen v jedné farnosti, administrátorem excurrendo může být ve
více farnostech.
21. Administrator in spiritualibus - správce věcí duchovních.
22. Administrator temporalibus - správce věcí časných (hospodaření, správa budov, věcného vybavení apod.).
23. Farář Josef Čech působil ve Velkém Uhřínově do léta 1945. O událostech, které stály v pozadí a provázely konec jeho působení ve Velkém
Uhřínově, nemáme jiné informace, než kolik je uvedeno v úsporně formulovaných osobních zprávách úředního věstníku královehradecké diecéze
(ACTA CURIAE EPISCOPALIS REGINAE-GRADENCENSIS) z let 1945/1946 a v několika málo zachovaných dokumentech z korespondence
farního úřadu ve Velkém Uhřínově.
V čísle 8-9/1945 zmíněného věstníku se v Osobních zprávách (Personalia), oddíl "Constituti sunt" (Ustanovení), pododdíl "Ceteri" (Ostatní)
dočítáme, že od 1.8.1945 byl kaplanem a administrátorem ve Velkém Uhřínově, jakož i administrátorem excurrendo v Kačerově jmenován P.Jan
Mikula:
Mikula Joannes, II.cappellanus et administrator real.Pecka, qua cappellanus Velký Uhřínov (N.E.5313, die 1.8.) et administrator real.ibidem
(N.E.5314, die 1.8.) nec non excurr.administrator Kačerov. N.E.5315, die 1.8.
V čísle 1/1946 stejného věstníku se v Osobních zprávách, oddíl "Ustanovení" dočítáme, že farář Čech byl jmenován kaplanem a administrátorem
v Damníkově:
Čech Josef, resign.farář ve Velkém Uhřínově, kaplanem v Damníkově (N.E.48, ze dne 1.1.) a interk.administrátorem tamtéž. N.E.49, ze dne
1.1.
Zda rezignace faráře Čecha na úřad faráře ve Velkém Uhřínově byla dobrovolná a nevynucená, zůstává otázkou. Z dochovaných dokumentů
vyplývá,že farář Čech na faře ve Velkém Uhřínově zanechal převážnou část svého majetku včetně nábytku, peřin, ložního prádla, kožichu,
vybavení kuchyně, knih a hospodářských strojů v naději, že si je později, až dostane definitivní umístění, odveze. Ještě v listopadu 1949 se
ohrazuje proti tomu, aby s tímto jeho majetkem bylo nakládáno jinak, než bylo domluveno s biskupskou konsistoří. V této souvislosti rovněž
upozorňuje, že nebyl zbaven čsl.státního občanství a tudíž toto jeho vlastnictví nepodléhá konfiskaci.
24. Olešnický farář Anton Rührich zemřel 16.6.1945.
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1. František Josef I. (*18.8.1830 - + 21.11.1916), syn arcivévodkyně Žofie Bavorské (*1805 - +1872) a arcivévody Františka Karla (*1802 - +1878),
od roku 1848 rakouský císař, český (nekorunovaný) a uherský král
2. Alžběta Bavorská, zvaná Sissi (*1837 - + 10.9.1898), dcera bavorské velkovévodkyně Ludoviky (nejmladší sestry Žofie Bavorské) a vévody
Maxmiliána. Rakouskému císaři porodila 4 děti - Žofii (1855-1857), Giselu(1856-1932), Rudolfa(1858-1889) a Marii Valerii(1868-1924).
Zavražděna v Ženevě italským anarchistou Luigim Lucchenim.
V Ottově slovníku naučném [1] se o ní dočteme:
Alžběta Amalie Eugenie, císařovna rakouská, nar.24.prosince 1832 v Mnichově, dcera Maxmiliána Josefa, vév.bavorského, a vévodkyně
Ludoviky Viléminy, královské princezny bavorské, zasnoubena [sic] dne 24.dubna r.1854 s Františkem Josefem I., císařem rakouským. Dítky
z manželství toho jsou:
1. Žofie, nar.5.března 1855, zemř. v Pešti 29.května 1857.
2. Gisela, nar.12.července 1856, zasnoubena 20.dubna 1873 s princem Leopoldem Bavorským (* 9.února 1846).
3. Arcivévoda Rudolf, korunní princ rakouský a následník trůnu, král.princ český a uherský atd., nar.21.srpna 1858.
4. Marie Valerie, narozena 22.dubna 1868 v Budíně.
3. Mandel = 15 snopů obilí.
4. Korec = 4 věrtele = 93 - 94 litrů. Výtěžek sklizně se obvykle měřil v korcích nebo měřicích (60-70 litrů).
V přepočtu na dnešní hektar střední bonity se vysévalo 240 - 260 kg ozimu. Hektarové výnosy se pak pohybovaly mezi 14,5 - 15,5 metrického
centu z hektaru, tj. asi šestinásobek. V dobrých letech mívali sedláci až desetinásobek.
5. Cent, centnýř = 120 liber = 61,728 kg ( der Zentner).
Vídeň. centnýř = 100 liber = 56,006 kg .
Ottův slovník naučný [1] nám tuto váhovou jednotku představuje takto:
Centnýř jest váha obchodní, obnášející všeobecně 100 dílů menších (dříve také něco přes 100, jako např. až do roku 1858 v Sasku a Prusku 110,
v Hamburce 112, v Brémách 116, neb v Anglii Hundredweight v.n.), různých podle různých států. Po založení celního spolku byla zavedena
v Německu váha celní, v níž celní centnýř obnášel 100 liber po 30 lotech a=50 kg. R.1852 zavedlo tutéž míru také Rakousko, kde však zákonem
z 23.července 1871 v užívání vešly míry metrické (definitivně od ledna 1876), kdež 1 metr.centnýř q=100 kg. Týž centnýř ve Francii, Španělsku
a Portugalsku slove quintal, v Italii Centarello neb Centinajo, na Východě Kantar. Také v Německu od r.1872 zavládly míry metrické a centnýř
obnášející 100 lib. c=50 kg slove centnýř německý, kterého užívají také ve Švýcarsku a v Dánsku. Velká váha obchodní centnýři odpovídající jest
v Anglii a Sev.Americe Hundredweight nebo Centweight(skrác. Cwt) a obnáší 112 anglických obchodních liber čili 50,8024 kg a dělí se ve 4
Quarters po 28 librách.
Starý centnýř (alter Zentner) tedy patrně bylo množství 50-60 kg.
6. Ecce sacerdos - Ejhle kněz.
Sacerdos, dotis, m., f. - osoba konající oběť, kněz, kněžka.
7. De profundis - text písně je zpracováním 129. (130.) žalmu pojmenovaného podle počátečních latinských slov Vulgáty (latinského překladu bible
ze 4.stol., obecně prosazeného od 7.stol.). Latinsky zní 1.verš: De profundis clamavi ad te, Domine... (Z hlubokostí volající Tě, Kriste...). Je to 6.
tzv. kajícný žalm. Žalm De profundis je součástí oficia mše za mrtvé.
Ottův slovník naučný [1] o tomto termínu uvádí:
De profundis (lat.), z hlubokosti, jest počátek 129.žalmu, jenž náleží mezi žalmy kajícné (psalmi poenitentiales). Obzvláště naskytuje se žalm ten
při obřadech pohřebních a v hodinkách za zemřelé.
8. Svatodušní svátky (letnice) nám Ottův slovník naučný popisuje takto:
Svatodušní svátky, hod boží svatodušní (neděle a pondělí) neboli letnice (řecko-lat. pentekoste, odtud něm. Pfingsten, anglicky Pentecost, resp.
whitsun tide), slaví se na počátku léta 50.den po velikonocích na památku seslání Ducha sv.apoštolům (Skut.ap.kap.2). Před bohoslužbami, jež se
konají v barvě červené (ohnivé), koná se na mnoha místech průvod po chrámě, podoba holubice spouští se s klenby chrámové (v některých
chrámech házeli i ohnivé oharky na dlažbu na znamení, že Duch sv. sestoupil v podobě ohnivých jazyků), ba někde pouštěli i živé holubice
v chrámě a napodobili hluk a vichr při seslání Ducha sv. troubením. Oltáře bývají ozdobeny růžemi, pročež slavnost zvána také rosalia a odtud
odvozují někteří slovanské rusalje (svátky rusadelné). K lidovým zábavám o svatodušních svátcích náleží hra na krále a střílení ku ptáku.
9. Biřmování - svátost, která se uděluje v katolické a východní církvi (jedna ze sedmi svátostí). Doplňuje křest, lze ji považovat za jeho dovršení
a nazývá se proto svátostí křesťanské dospělosti. Věřícímu propůjčuje sílu Ducha svatého a tím posiluje jeho víru. Ve východním ritu následuje
bezprostředně po křtu, kdežto katoličtí biřmovanci bývají většinou školní děti, které byly pokřtěny už léta předtím.
Rozlišování křtu a biřmování je naznačeno ve Skutcích apoštolů: V Samařsku byli mnozí obráceni na křesťanství, ale Duch svatý "ještě na nikoho
z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše" (Skutky apoštolů 8,16). Odtud také souvisí biřmování se svatodušními svátky.
Obřad latinské církve sestává z pomazání posvěceným křižmem (olej, do něhož je přidán vonný balzám) na čele, z položení ruky na hlavu
biřmovaného a slov: "Přijmi pečeť daru Ducha svatého". Biřmovací kmotr má podobný význam jako kmotr křestní. Biřmování provádí obvykle
diecézní nebo světící biskup, jen výjimečně pověřený kněz.
Protestantismus popírá, že by biřmování bylo svátostí, zná však srovnatelný církevní akt (konfirmaci).
10. Katecheze - stručné vyložení věrouky v otázkách a odpovědích, vyučování náboženství. Též tzv. snoubenecká katecheze nebo katechizmus, tzn.
poučení a zkouška snoubenců římskokatolického vyznání před církevním sňatkem.
Katechizmus - učebnice s hlavními články křesťanské víry, upravenými pro náboženskou výuku do otázek a odpovědí.
Katechizovat - vyučovat náboženství podle katechizmu.
11. Expositorium canonicorum - církevní vyznamenání. Zápis v kronice zřejmě spojuje části dvou různých výrazů pro toto vyznamenání, jak vyplývá
z vysvětlení v Ottově slovníku naučném [1]:
Collare canonicorum, jinak též Expositorium canonicale, sluje vyznamenání církevní, kteréž dává knězi vyznamenanému právo, aby na taláru
nosil široký, na ramena splývající límec z černé látky. Spolu však ten, kdo má právo nositi c.c., může též užívat synodalií. C.c. přísluší původně
kanovníkům kapitul stoličných a kolegiatních, odkudž název ten vzat.
Pozn.editora: heslo Synodalie bohužel v Ottově slovníku naučném [1] není uvedeno. Nalezneme tam pouze heslo Synoda (z řec., schůze,
shromáždění) - jest název církevního sněmu buď obecného (s.oekuménická) nebo partikulárního (s.provinciální); zvláště sluje tak shromáždění
duchovenstva jedné diecéze za předsednictví biskupa (s.diecézní)....
13. Banderium - skupina jezdců na slavnostně vyzdobených koních, též selská krojovaná jízda.
Ottův slovník naučný [1] nám tento pojem vysvětluje následovně:
Banderia (z lat. banderium, prapor), jízdné vojsko uherské. Rozeznávala se banderia komitální a královská. Karel Robert dovolil magnátům, kteří
postaví do pole 1.000 mužů, že smějí tvořiti samostatné banderia pod vlastním velením a praporem. Páni takoví zvali se domini banderiati.
Sigmund Lucemburský r.1435 znova upravil povinnost duchovních a světských pánů k vyzbrojení banderií. Porážka u Moháče (1526) a panství
turecké učinilo zřízení tomu konec.
U Poláků jmenovali tak ozbrojený průvod, jejž šlechtici s sebou brali k sněmování a pomocí jehož tu často působili krvavé výstupy.
Dnes nazýváme tak jízdné průvody, jež se buď v národním nebo slavnostním kroji účastní slavností, nár.shromáždění a j.
14. Evangelium - část bible (Nového zákona), obsahující zvěst o příchodu Spasitele, vylíčení života a skutků Kristových. Při mši se evangeliem
rozumí čtení z Nového zákona, které se opakuje ve tříletém cyklu. První rok je věnován evangeliu sv.Matouše, druhý rok evangeliu sv.Marka
a třetí rok sv.Lukáše; kromě toho se v prvním i druhém roce stejně jako o Vánocích a Velikonocích čtou části z evangelia sv.Jana. Začátek cyklu
se určuje podle součtu číslic letopočtu; je-li dělitelný třemi, jde o třetí rok cyklu.
15. Misie (z lat. Missio - poslání) - hlásání křesťanství mezi pohany nebo utvrzování věřících ve víře; skupina nebo sbor konající tuto činnost. Příkaz
k misii (vyslání) dal křesťanství Ježíš po svém vzkříšení slovy: "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření ! Kdo uvěří a bude
pokřtěn, bude spasen, kdo však neuvěří, bude zavržen." (evangelium sv. Marka 16,15-16).
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V Čechách se konaly první misie (missie) r.1849 právě v královéhradecké diecézi, kde jejich konání dovolil biskup Karel Bor.Hanl pod jménem
"exercicie lidu". Lidové misie se nejdříve zdaleka nesetkaly se všeobecným porozuměním. Z kapitoly o misiích v Dějinách církve katolické [ ]
stojí za zmínku následující:
"Missiím bylo v Rakousku z počátku zápasiti s různými obtížemi, nežli poněkud zdomácněly. O jejich významu budiže zde podotknuto jen tolik,
že v mimořádných časech jest třeba také mimořádných prostředků, má-li se vydatně proti nevěře bojovati a mravní zkáze lidu předejíti. Ostatně
důkazem toho, že missie jsou něco výborného, jest právě štvaní nepřátel, které se všude proti missiím ozývá."
Součástí misií byla též tzv.stavová nauka (Standeslehren), která byla pořádána odděleně pro jednotlivé stavy, tj. muže, ženy, dívky a mládence.
Právě ona byla zpočátku přijímána mnohými s podezřením a odporem, jak dokládá následující úryvek z výše uvedeného pramene [ ], referující o
dozvucích misie v Chotějovicích (vikariát Hostinné) v roce 1849:
"Missie trvala od 25.srpna až do 2.září a konala se obyčejným způsobem. Jmenovitě jednotlivé stavy každý pro sebe vyučovány byly v pravdách,
které se jenom jich dotýkaly. Sršeň, vrchní v Hostinném, dověděv se o missii, psal 28.srpna 1849 vikariátnímu úřadu, stěžuje si, že >>cizí
duchovní<<, pustivše mužské a svobodné osoby z chrámu, jen vdané tam podrželi a při zavřených dveřích k nim kázání měli, které prý slušnost
uráželo! Vikariátní úřad ať prý tuto věc vyšetří a zprávu o ní podá; jestli pak tomu tak, že se to musí oznámiti biskupské konsistoři a vládě
zemské. Vikariátní úřad v Hostinném odpověděl však vrchnímu, že rodičové nemohou přece důkladně a obšírně o svých povinnostech k dětem
býti poučováni v přítomnosti dítek; spolu pak vikář podotkl, že zavříti dvéře kázala opatrnost a že to není skutek státu nebezpečný. S odpovědí
vikariátního úřadu nebyl však Sršeň spokojen i obrátil se ke krajskému úřadu do Jičína. A z Jičína přišla skutečně krajská komisse, aby vyšetřila
věc na místě samém, ale byla tak moudrá, že přišla až po odchodu missionářů. Výsledek vyšetřování zněl pak v ten rozum, že missie v horách,
kde jest hodný lid, konati se mohou, ale v kraji že prý by mohly snadno vésti k nemilým výstupům.
.......
Sršeň oznámil věc tu až do Prahy zemské vládě; ale odtud došlo vyřízení, že dovolil-li missie diecézní biskup, nelze proti nim ničeho namítati. "
Tím však věc ještě neskončila. Dostala se až do Vídně:
"Oba farářové, Kukla i Weber, vidouce, jak nepřátelé proti missiím zuří, přičinili se, aby ministerstvu zjednali o missiích jasný názor. Mezi tím
tedy; co vrchní Sršeň s krajským úřadem své stížnosti proti missii k zemské vládě zadali, odebrali se Kukla a Weber do Vídně k ministru
Thunovi, podali mu úplné vysvětlení a ukázali, že missie jsou nejvydatnějším prostředkem k tomu cíli, aby lid v dobrém byl upevněn. Ministr,
dostav od obou ujištění, že missie děla se s přivolením diecésního biskupa, ujistil je, že v té věci svoboda církve zkracována nebude. A od těchto
dob nekladly se skutečně missiím se strany úřadů žádné překážky."
16. Die Congregation des allerhl. Erlösers - Kongregace svatých vykupitelů, tzv. redemptoristů, sídlila v klášteře na Hoře Matky Boží u Králík (Ottův
slovník naučný[1] tuto výšinu nazývá Kopeček Matky Boží).
Redemptio, redemtio (lat.), vykoupení (zajatých), ručení (za koho); ve smyslu církevním vykoupení, odtud redemptor, Vykupitel[1].
Redemptoristé, též liguoriáni, mužská kongregace katolické církve, založená sv.Alfonsem z Liguori v Neapolsku r.1732. Kněží redemptoristů
konali pilně misie, renovace, exercitie, zpovědi, kázání, konference a výpomoc v duchovní správě. Mnozí členové kongregace se proslavili jako
kazatelé, učenci, biskupové a misionáři. Kongregace redemptoristů sestávala z 16 provincií a 9 viceprovincií. Klášter na Hoře Matky Boží byl
součástí vídeňské provincie a redemptoristé v něm působili od roku 1883, kdy ho převzali od řádu servitů [1].
17. Kajícník - ten, kdo se podvolil kanonickým trestům od církve na jisté hříchy předepsané.
Z obsáhlého vysvětlení tohoto pojmu v Ottově slovníku naučném [1] dále vyjímáme:
Kající slují skutkové svátostní, jež kněz kajícníkovi ve zpovědi ukládá dílem jako trest za spáchané hříchy, dílem jako lék proti nemocem
duchovním. Skutky takto uložené zovou se též pokáním. Sněm Tridentský nařizuje zpovědníkům, aby ukládali pokání spasitelné a přiměřené.
Proto má míti povahu trestu i léku, musí přiměřeno býti hříchům (vnitřní jejich povaze, velikosti, počtu a trvání), jakož i hříšníkům (stavu,
poměrům, okolnostem, pohlaví, věku, zkrátka celé individualitě jejich). Kajícník jest ve svědomí zavázán skutky moudře mu uložené s ochotou
přijati a věrně, s pokorným srdcem a bez odkladu vykonati. Kající skutkové, kteří se dle nynější mírné kázně církevní obyčejně ve zpovědi
ukládají, jsou: modlitba, půst a almužna.
18. Ordinariát - katolický duchovní úřad s pravomocí diecézního biskupa.
19. Sanktusník - štíhlá malá věžička na hřebenu střechy kostela, v níž bývá umístěn zvonek.
V církevním názvosloví se tak nazývá zvonek, jímž se zvoní při katolické mši (při sanktusu, tj. chvalozpěvu na konci preface, tj. čtené nebo
zpívané úvodní modlitby před pozdvihováním).
Pojem pozdvihování vysvětluje Ottův slovník naučný takto:
Pozdvihování (lat.elevatio) - pozdvihnutí sv.hostie a kalicha s krví páně pod způsobou vína, které se děje při mši svaté hned po proměnění
obětních darů, aby věřící se poklonili nejsvětější svátosti. Představuje povýšení Krista na kříž.
20. Kraňsko - Krajina, něm. Krain - historické území v dnešním Slovinsku se střediskem v Lublani. Od 6.stol. slovanské osídlení, od 8.stol. ve franské
říši, od 973 korutanské hrabství. Od 1040 markrabství pod vládou patriarchů aquilejských, v letech 1269-76 v držení českého krále Přemysla
Otakara II., 1276-1335 hrabat tyrolských, poté Habsburků. Od 1364 vévodství a habsburská korunní země.
21. Bethsaida - biblické město v Galilei, na západním břehu jezera Genesaretského, rodiště sv.apoštolů Petra, Ondřeje a Filipa. Zde se Kristus často
zdržoval a městu tomuto i zkázu prorokoval.
22. Kapitulní vikář - v římskokatolické církvi duchovní zastupující v období uprázdnění biskupského stolce ordináře. K.děkan - první hodnostář
kapituly.
Kapitula - sbor duchovních (kanovníků nebo klášterních přestavených při katedrálním nebo kolegiátním kostele tvořící právnickou osobu
a spravující se určitým řádem. Též shromáždění předních členů náboženské společnosti jednající o důležitých záležitostech.
Ordinář - v římskokatolické církvi diecézní biskup nebo generální vikář.
23. Kanovník - příslušník sboru duchovních při katedrálním nebo kolegiátním kostele zabývající se liturgickými obřady, pův. pomáhající
přestavenému ve správě diecéze.
24. Koadjutor - výpomocný římskokatolický hodnostář pomáhající arcibiskupovi nebo biskupovi ve velké diecézi, pomocný biskup.
23. Konsistoř - v římskokatolické církvi poradní sbor papeže a biskupů; papežská konsistoř sestává z kardinálů, biskupská konsistoř je složena
z duchovenstva příslušného diecézního kostela.
26. Nuncius - diplomatický zástupce Vatikánu, zpravidla na úrovni velvyslance.
27. Bula - papežská (ve středověku též panovnická) listina s kovovou pečetí.
28. 15/8.1921 změněno na 1922.
Opraveno farářem J.Čechem.
29. Die Gabel - vidlička, ale též rozdvojení (údolí, cesty, hřebenu ap.). Takže "mlýn u rozcestí" ?
30. V obsáhlém popisu mše svaté v Ottově slovníku naučném se o sv.přijímání praví:
Sv.přijímání je třetí hlavní částí tzv. mše věřících (po obětování a proměňování či pozdvihování). Začíná modlitbou Otčenáš, která náleží
pravděpodobně již od dob apoštolských k mešní liturgii jakožto modlitba přípravní ke sv.přijímání; poslední prosbu její říká lid ústy ministranta,
kněz pak rozvádí ji v modlitbě zvané embolismus. Po příkladě Kristově láme pak sv.hostii a to na 3 části. Část nejmenší spouští do kalicha,
potom bije se třikrát v prsa, prose Beránka Božího za smilování a pokoj, a říká 3 modlitby, z nichž v prvé prosí za pokoj, v druhé za odpuštění
hříchů, ve třetí za hodné přijímání. Po nich bije se opět v prsa říkaje"Pane, nejsem hoden" atd., přijímá pod obojí způsobou a dává pod způsobou
chleba přijímati přistupujícím věřícím. Potom pozdraví lid od prostřed oltáře a modlí se na straně epištolní tolik prosebných modliteb, zvaných
přijímání, kolik bylo kollekt, leč že ve všedních dnech čtyřicetidenního postu připojuje ještě jednu modlitbu nad lidem. Pozdraviv pak zase lid,
ohlásí konec mše svaté slovy "Ite missa est"; ve dnech kajících říká místo toho "Benedicamus Domino" (Dobrořečme Hospodinu); při mši
zádušní říká místo "Ite missa est" "Requiescant in pace" (Nechť odpočívají v pokoji).
31. Firma Buřil, Švagerka a spol. v Kuklenách je v některých pramenech zmiňována též jako Buřil a Riss, popř. Buřil a Reiss.
32. Mariaschein - Bohosudov, městečko v severních Čechách, dnes součást Krupky. Tamní kostel Bolestné Matky Boží byl cílem proslulých poutí,
organizovaných jezuity. Barokní bazilika a později vystavěná jezuitská rezidence nebyly jen střediskem náboženského života, ale představovaly
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i centrum vzdělávání a kultury, jehož součástí bylo i gymnázium. V roce 1773 byl řád zrušen a s ním skončila na dlouhou dobu i činnost gymnázia. Po
obnovení jezuitského řádu v r. 1853 bylo znovu otevřeno i církevní gymnázium, které bylo v roce 1913 dále rozšířeno přístavbou. Po okupaci
pohraničí nacistická správa bohosudovské gymnázium zrušila a v jeho prostorách zřídila policejní kasárna. Bohosudovské biskupské gymnázium
bylo obnoveno v roce 1947. Jeho činnost však netrvala dlouho. V dubnu 1950 bylo gymnázium komunisty zrušeno.
Josef Pauer se stal úředníkem zásobovacího úřadu v Ústí nad Labem, byl povolán do Wehrmachtu a od října 1944 byl v oblasti Bělehradu
v Jugoslávii hlášen jako nezvěstný.
33. Karmelitánský klášter v Solnici byl zrušen císařem Josefem II.v roce 1782. Majetek karmelitánského konventu malostranského byl po jeho zrušení
převeden státnímu náboženskému fondu.
V roce 1824 koupil solnické panství v dražbě rytíř Antonín Slivka ze Slivic.
Rytíř Antonín Slivka ze Slivic zemřel v roce 1860 a všechno zdědila jeho sestra Marie Anna Steidlová z Tulechova. Žena rytíře Slivky Anna
Vilhelmína, rozená hraběnka Gustosch, zdědila jen jednu osminu.
Po smrti Anny Marie Steidlové z Tulechova v roce 1863 panství přešlo na její dceru Louisu provdanou za hraběte Siegfrieda z Frankenbergu
(Prusko).
V roce 1867 zadlužené solnické panství koupil Josef Huppmann, baron z Vallbely, továrník vyrábějící cigarety.
Od roku 1890 patřilo solnické panství firmě Goldstein a Ollendorf a roku 1895 je získal Vilém (Wilhelm) sv.p. Königswarter.
Po smrti manželů Königswarter koupil od dědiců pět šestin solnického panství pražský průmyslník František Janeček pocházející z Opočna
a zbývající šestinu majitel železárny ve Skuhrově nad Bělou Vilém Porkert.
34. Episkop - biskup (zejména pravoslavné církve).
Episkopální - (církev) zachovávající biskupskou hierarchii.
35. KSČ - Komunistická strana Československa.
36. DAWG - Deutsche Arbeits- und Wahlgemeinschaft (Německé pracovní a volební společenství) - jeho jádrem byl Bund der Landwirte ( Spolek
rolníků). K němu se přidalo i souručenství se stejnou zkratkou DAWG - Deutsche Arbeits- und Wirtschaftsgemeinschaft (Německé pracovní
a hospodářské souručenství), které vzniklo z bývalé DDFP - Deutsche demokratische Freiheitspartei (Německá demokratická strana svobody) a z
opozice z DNP - Deutsche Nationalpartei (Německá národní strana).
37. DSDAP - Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei (Německá sociálnědemokratická strana dělnická).
38. DNP - Deutsche Nationalpartei (Německá národní strana). Její činnost byla pozastavena 11.listopadu 1933.
39. ČSNS - Československá strana národně-socialistická.
40. LpVK - liga proti vázaným kandidátním listinám.
41. ČSL - Československá strana lidová.
42. RSVaML - Republikánská strana venkovského a malorolnického lidu, tzv. agrární strana.
43. ČŽOSS - Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská.
44. DCSVP - Deutsche christlichsoziale Volkspartei (Německá křesťanskosociální strana lidová) ve spojení s DGP- Deutsche Gewerbepartei
(Německá živnostenská strana).
45. DNSAP - Deutsche nationalsozialistische Arbeiterpartei (Německá nacionálněsocialistická strana dělnická). Úředně rozpuštěna 11.listopadu 1933.
46. 30.6.1931 podala skupina senátorů v čele se senátorem Kahlerem "Návrh na poskytnutí bezodkladné a vydatné podpory osobám, postiženým
živelní pohromou dne 24. června 1931 v okresu Rokytnice v Orlických Horách". Jeho český překlad následuje:
Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.
III. volební období.
4. zasedání.
Tisk 525.
Překlad.
Návrh
senátora Kahlera a soudr.
na poskytnutí bezodkladné a vydatné podpory osobám, postiženým živelní pohromou dne 24. června 1931 v okresu Rokytnice v Orlických
Horách.
Dne 24. června t. r. snesla se od tří do pěti hodin odpoledne nad západní částí Orlických Hor strašlivá bouřka s krupobitím a průtrží mračen,
jaké obyvatelstvo od nepaměti nezažilo. Obzvláště těžce postiženy jsou obce Malý Uhřínov s osadami Tisovcem a Benátkami a Velký Uhřínov
s osadami Rassdorfem, Pádolím, Hutěmi, dále obce Jedlová, Kačerov, Kunčina Ves a Rampuše a okolí v sousedním okresu Rokytnice
v Orlických Horách.
Zemědělské kultury, které letos následkem příznivého jarního počasí vykazovaly příznivý stav, jsou silně poškozeny, obzvláště těžce utrpěla
bramborová a řepná pole. Proudící voda vyrvala místy 1 m hluboké příkopy a odplavila ornici až na mrtvý spodek. Voda nalezla na druhé
straně volný odtok na příkrých obecních cestách a proměnila malé stružky v divoce se valící potoky. Obrovské proudy strhly ohraničující
břehy a nezanechaly nic nežli haldy štěrku a kamení. Jednomu majiteli byla odnesena stodola a obytný dům silně poškozen, jinému
zemědělskému nádeníku byl dům úplně zničen. V obci Malém Uhřínově jsou všechny mosty strženy a obecní cesty neschůdné.
Škoda odhaduje se na 1 milion korun. Těžce o svou existenci zápasící horské obyvatelstvo, které s úpornou pílí bez ohledu na výtěžek a mzdu
obdělává příkré, chudé svahy této krajiny rok od roku, je těžce poškozeno.
Těžce poškození zasluhují vydatné podpory z veřejných prostředků. Obecní správy nemohou se svými skromnými prostředky napraviti ani
část škod, nebudou-li jim co nejdříve poskytnuty vydatné peněžité prostředky. Podpůrné akce je naléhavě zapotřebí.
Podepsaní navrhují:
Vláda se vybízí:
1. aby v nouzovém území ihned zastavila vymáhání daní,
2. postiženým povolila vydatné daňové slevy a daňové úlevy,
3. poškozeným poskytla podpory ve formě naturálií a peněz,
4. postiženým obcím poskytla vydatné prostředky na opravu zničených a poškozených komunikací.
V Praze, dne 30.června 1931.
Kahler,
Stohr, Luksch, Sechtr, Spies, Lippert, A. Scholz, Ikert, dr Havelka, Sehnal, Dresler,
Usak.
Tento a další návrhy na poskytnutí státní podpory zemědělcům, postiženým živelními pohromami, projednal národohospodářský výbor Senátu
Národního shromáždění Československé Republiky ve své schůzi dne 2.července 1931. Ve své zprávě (III. volební období, 4. zasedání, tisk
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539) navrhl, aby veškeré podané návrhy postoupeny byly vládě a této uloženo:
1. aby nařídila úřadům jak možno nejrychlejší vyšetření škod.
2. aby prominula postiženým daně za rok 1931 a to nejen daň pozemkovou, ale i obratovou, případně důchodovou.
3. bezúročně posečkala, a těm, jejichž existence je ohrožena, odepsala i starší daně.
4. zahájila akci k opatření osiva, steliva a umělých hnojiv pro postižené kraje a povolila slevy při dovozu těchto potřeb po železnicích.
5. dala pokyn Státnímu pozemkovému úřadu, aby bezúročně posečkal postiženým nabyvatelům půdy nezaplacené splátky na přídělovou cenu.
6. poskytla potřebné prostředky na opravu poškozených komunikací, okresních silnic i obecních cest.
7. aby alespoň v oblastech nejvíce postižených provedla nouzové práce, jmenovitě stavby cest, silnic a podniků melioračních a regulačních.
8. poskytla rychlou peněžní výpomoc alespoň těm poškozeným, jejichž existence je vážně ohrožena.
9. aby opatřila pro postižené levný úvěr v dostatečné výši, případně i předložením zvláštního zákona.
47. RSVaML - Republikánská strana venkovského a malorolnického lidu, tzv. agrární strana.
48.ČSDSD - Československá sociálně demokratická strana dělnická.
49. KSČ - Komunistická strana Československa.
50. ČSL - Československá strana lidová.
51. DSDAP - Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei (Německá sociálnědemokratická strana dělnická).
52. BdL - Bund der Landwirte (Spolek rolníků). V roce 1935 kandidoval samostatně na rozdíl od voleb v roce 1929, kdy byl součástí DAWG DAWG - Deutsche Arbeits- und Wahlgemeinschaft (Německé pracovní a volební společenství).
53. DCSVP - Deutsche christlichsoziale Volkspartei (Německá křesťanskosociální strana lidová).
54. V originále u čísla kandidátní listiny 10 název strany neuveden.
55. SdP - Sudetendeutsche Partei (Sudetoněmecká strana) - založena v říjnu 1933 jako SHF - Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká
vlastenecká fronta, resp. Sudetoněmecká fronta domoviny), na SdP přejmenována těsně před volbami 1935. Pohltila většinu členstva DNSAP
(úředně rozpuštěna 11. listopadu 1933) a DNP(činnost pozastavena 11. listopadu 1933). Ve volbách v roce 1935 získala nejvíce hlasů do
poslanecké sněmovny (parlamentu), když s 1.249.5430 hlasy předstihla druhou RSVaML (1.176.593 hlasů). I v senátních volbách byla na prvním
místě se 1.092.255 hlasy (druhá RSVaML 1.042.924 hlasů). Celkem získala téměř 63 % hlasů voličů německé národnosti. Podle volebního řádu
z 11.4.1935 však při přepočtu získaných hlasů na poslanecká křesla získala SdP v poslanecké sněmovně 44 křesel a RSVaML 45 křesel. V senátu
získaly obě strany 23 křesel.
Jejím zakladatelem a vedoucím činitelem byl Konrad Henlein (*6.5.1898 - +10.5.1945), exponent DTV - Deutscher Turnverband (Německý
tělovýchovný svaz). Konrad Henlein se od 1.května 1939 stal říšským místodržitelem po záboru pohraničí v roce 1938 nově zřízené říšské župy
Sudety (Reichsgau Sudetenland).
56. V originále u čísla kandidátní listiny 13 název strany neuveden.
57. Strana dlužníků.
58. NSj - seskupení, které vzniklo na přelomu let 1934/35 spojením Československé národní demokracie s Národní ligou (ke korporativnímu
fašistickému systému se hlásící strana, založena v roce 1932 Jiřím Stříbrným, dřívějším vedoucím politikem Československé strany socialistické)
a Národní frontou (největší organizací národní fronty byla Gajdova Národní obec fašistická). Vznik tohoto seskupení byl výsledkem snahy
o vytvoření velké, na krajně pravicové pozici stojící a fašismu nakloněné politické strany sdružující politické subjekty proklamující radikální
nacionalismus. Ve volbách 1935 získalo NSj 17 křesel v poslanecké sněmovně a 9 křesel v senátu.
59. DGP- Deutsche Gewerbepartei (Německá živnostenská strana).
60. DAWG - Deutsche Arbeits- und Wirtschaftsgemeinschaft (Německé pracovní a hospodářské souručenství). Ve volbách 1935 kandidovalo
samostatně podobně jako BdL.
61. Ve Svitavách byl rovněž klášter redemptoristů.
62. Opus justitiae pax - mír je dílem spravedlnosti. Nebyl , není a nebude mír tam, kde se nespravedlivě vládne, kde jedni vznášejí nepřiměřené
požadavky na úkor jiných. Nebude míru tam, kde panuje nesnášenlivost, sobectví jednotlivých vrstev společnosti, národů a národnostní, etnik ....
63. Následující mapa představuje jednotlivé etapy zániku Československé republiky od září 1938 do března 1939.
Je třeba ještě podotknout, že Rakousko již bylo od dubna 1938 součástí Německé říše.
Hranice Československa, 1937
Jiné státní hranice, 1937
Zabráno Německem, říjen 1938
Zabráno Polskem, říjen 1938
Zabráno Maďarskem, listopad 1938
Zabráno Maďarskem, březen/duben 1938
Protektorát Čechy a Morava, od 15.3.1939

64. Prakticky současně s budováním státní a stranické struktury v nově zřízené říšské župě Sudety probíhalo i tzv. Gleichschaltung (usměrnění,
podřízení jednotné linii) všech spolků a organizací sudetoněmecké občanské společnosti. Tato akce probíhala na základě Nařízení o rozpouštění,
převádění a začleňování organizací na sudetoněmeckém území vydaného již 22.října 1938. Řídil ji komisař pro pro zastavení organizací na
sudetoněmeckém území (Stillhaltekomissär für Organisationen im sudetendeutschen Gebiet - Stiko), který měl pro tento úkol k dispozici k tomu
zřízený početný úřední aparát. Jeho čtyři referáty byly členěny podle organizačních forem prověřovaných organizací - hospodářských, kulturních,
konfesních a dobročinných spolků, resp. nadací. Zmíněné nařízení ukládalo Stiko, aby pečoval o nacionálněsocialistické zaměření a vedení všech
organizací. K tomu byl zmocněn vydávat nařízení upravující jejich nové uspořádání a odvolávat vedení i představenstva spolků. Proti jeho
rozhodnutí se nebylo možno úřední cestou odvolat. Zvrátit rozhodnutí Stiko, resp. docílit výjimky z uplatňované linie se podařilo jen zřídka
a obvykle jen tehdy, pokud se jednalo o přání říšských úřadů. Prověřované spolky se musely podílet na svém vlastní podřízení stanovené linii,
resp. i likvidaci prostřednictvím správního poplatku a odvodu "dávky na výstavbu". Úřad Stiko měl možnost spolek potvrdit a uvolnit mu další
činnost bez dalších omezení; vedení spolku však muselo být schváleno NSDAP. Mnoho spolků bylo začleněno do organizačních forem
fungujících v říši (odbory do Německé pracovní fronty; učitelské spolky do Nacionálněsocialistického svazu učitelů; ženské spolky do
Nacionálněsocialistického svazu žen apod.). U celé řady organizací byla jejich struktura nově uspořádána. Pro všechny spolky, které prošly
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prověrkou, platila povinnost upravit stanovy začleněním vůdcovského principu a "árijského paragrafu". Organizace, jejichž činnost nebyla
považována za žádoucí, byly rozpuštěny. Mezi spolky, které byly takto postiženy a s obzvláštní důkladností rozbity, patřily zejména
sociálnědemokratické, komunistické, české, židovské a také církevní struktury. V posledním případě věnovali nacionální socialisté obzvláštní
pozornost "politickému katolicismu" a neúprosně se s ním vypořádali. Z církevních spolků bylo povoleno jen velmi málo. Celkem bylo prověřeno
66.408 organizací, z nichž 14.204 bylo uvolněno k další činnosti, 41.244 vymazáno z rejstříku a 10.960 zrušeno. Úřadovna Stiko vypořádala čistý
majetek ve výši 141.602.521,71 RM, z čehož 17.920.607,78 RM bylo zkonfiskováno. Velká část sudetoněmeckého obyvatelstva byla touto akcí
nepříjemně překvapena a sledovala ji s nelibostí. Značné roztrpčení vyvolal chladně neosobní, neúprosný a psychologicky nezvládnutý průběh
akce. Přesto nedošlo k vážnějším projevům odporu ať už jednotlivců nebo organizací.
65. Církevní farní rada farnosti Velký Uhřínov složila slavnostní slib při bohoslužbě v neděli 25.2.1940. V zápisu z ustavující schůze dne 17.3.1940
pořízeném farářem Josefem Čechem se dočteme:
"Na základě směrnice o zřízení církevních farních rad v části královehradecké diecéze nacházející se na území říšské župy Sudety z 23.11.1939
(úř.věstník č.12 z roku 1939, str.122) byla ustanovena katolická církevní farní rada také pro farnost Velký Uhřínov. Na návrh duchovního správce
a po projednání s jedním každým jmenoval nejvyšší pan generální vikář Msgre Richard Popp, arciděkan v Trutnově, následující farníky za členy
kat. církevní farní rady ve Velkém Uhřínově:
a) Členové s hlasem rozhodujícím:
Pan Josef Albrecht, domkář ve Velkém Uhřínově č.p.25;
Pan August Sagner, rolník ve Staré Huti č.p.1;
Pan Adolf Driemer, rolník v Pádolí č.p.1;
Pan Adolf Bergmann, rolník v Rassdorfu č.p.6;
Pan Franz Trojovsky, rolník v Malém Uhřínově č.p.4;
Pan Anton Neugebauer, rolník v Bukové č.p.14;
b) Členové s hlasem poradním:
Pan Franz Neugebauer, rolník ve Velkém Uhřínově č.p.5;
Pan Franz Trojovsky, kolář ve Velkém Uhřínově č.p.71;
Pan Franz Seidel, rolník ve Velkém Uhřínově č.p.17;
Pan Josef Pohl, rolník ve Staré Huti č.p.32;
Pan Heinrich Riesner, rolník v Pádolí č.p.7;
Pan Adolf Pohl, rolník v Rastdorfu č.p.11;
Pan Ignaz Beck, rolník v Malém Uhřínově č.p.33;
Pan Anton Rolletschek, truhlář v Malém Uhřínově č.p.14;
Pan Franz Seibert, mlynář v Bukové č.p.21;
Pan Franz Neugebauer, rolník v Tisovci č.p.15;
Pan Wenzel Wenzel, rolník v Tisovci č.p.11.
Při bohoslužbě v neděli 25.2.1940 (am Sonntage Oculi) se uskutečnil slavnostní slib církevní farní rady. Po sv.evangeliu promluvil místní duchovní
správce farář Josef Čech o účelu těchto u nás nových institucí a požádal výše jmenované katolické muže, aby bez obav a věrně vykonávali svůj
čestný úřad, načež všichni složili předepsaný slib. Písní "Auf zum Schwur" (Podle přísahy) byla strohá slavnost zakončena.
Kromě faráře, stanoveného předsedajícím církevní farní rady, vysílá Patronátní úřad panství Kvasiny-Solnice katolického zástupce s oprávněním
rozhodovacího hlasu (p.lesní Gottlieb Chudy z Pádolí)."
Církevní farní rada se scházela obvykle dvakrát až třikrát do roka. Hlavním projednávaným tématem byl trvale výběr církevní daně, který prováděli ve
svých obcích a osadách jednotliví členové rady. V samém počátku řešila rada rovněž otázku, nakolik její složení podléhá schválení místních
činitelů NSDAP. Průběžně byly řešeny záležitosti týkající se oprav a údržby na kostele a faře. Poslední schůze církevní farní rady se uskutečnila
20.5.1945.
66. Následující mapa ukazuje, jak bylo rozděleno území Polska. Západní část byla připojena k říši, z prostřední části byl vytvořen tzv. General
Gouvernement a východní část byla připojena k SSSR.
Řada mužů z farnosti Velký Uhřínov nalezla zaměstnání v celní správě na nově vzniklé "zájmové" hranici mezi SSSR a General
Gouvernementem.
Hranice Polska, 1937
Jiné státní hranice, 1937
Zabráno ČSR na Těšínsku, říjen 1938
Po porážce Polska připojeno k Německu
Po porážce Polska připojeno k SSSR
Hranice dle rusko-německého paktu
Po porážce Polska německá država
- General Gouvernement
Curzonova linie z r.1919
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67. Holandsko kapitulovalo 15.5. Již 20.5. německé tankové oddíly pronikly k Abbeville na pobřeží kanálu La Manche, čímž odřízly spojenecké síly
na severu. 26.5. začala evakuace britského expedičního sboru od Dunkerque. Belgie kapitulovala 28.5. Kapitulace Francie byla podepsána
22.6.1940.
68. Anton Rührich byl farářem v Olešnici.
69. Litoměřický biskup ThDr.A.A.Weber patřil mezi ty katolické duchovní v župě Sudety, kteří se snažili klást odpor proticírkevním opatřením
a omezením ze strany nacistické státu a NSDAP a kteří byli za to pronásledováni. Politiku SdP kritizoval již před Mnichovem. Po záboru
pohraničí marně protestoval proti zrušení církevního gymnázia v Bohosudově, omezování semináře a dalších církevních školských institucí.
Protože menší část litoměřické diecéze zůstala na území okleštěného Československa a později protektorátu, vykonával biskup Weber své
biskupské povinnosti i v českých farnostech a v české řeči. K.Henlein mu tuto skutečnost dopisem vytkl s poukazem na to, že jako říšský biskup
káže a mluví řečí podlidí (Untervolk). Biskup Weber se ohradil s tím, že pokládá za svou povinnost pečovat o věřící bez rozdílu národnosti
a pokud jejich řeč zná, je samozřejmé, že ji bude při výkonech používat. Návštěva českých farností byla posléze biskupu Weberovi zakázána.
Musel se rovněž vystěhovat z biskupské rezidence do dominikánského kláštera. Viz [ 8 ], str.441-442.
70. Scheibe (pol.Skiba) je severní městská část Kladska, kde se nacházela velká, v roce 1841 založená nemocnice.
71. Bulharsko vyhlásilo přistoupení k mocnostem Osy v sobotu 1.3.1941. V neděli 2.3.1941 začaly německé oddíly vstupovat na území Bulharska.
4.3. začala přeprava britského expedičního sboru z Egypta do Řecka. 25.3. podepsal jugoslávský regent princ Pavel dohodu o přistoupení k Ose.
O dva dny později, 27.3. byl svržen srbskými důstojníky. 6.4. Německo zaútočilo současně na Řecko a Jugoslávii. 17.4. jugoslávská armáda
kapitulovala. V posledních dubnových dnech byly britské oddíly evakuovány z pevninského Řecka na Krétu. 20.5.1941 začala bitva o Krétu,
která skončila evakuací britských oddílů 31.5.1941.
72. Databáze Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ] obsahuje záznam:
Příjmení

Jméno

Trojoske

Ernst

Datum a místo
narození

7.10.1922
Benatek
Poznámka: Pohřben Kestenga - Rußland.

Hodnost
Schütze
(střelec)

Zemřel/pohřešován
Datum
Místo
13.8.1941 Cca. 10 km na nástupové trase SS za Kiesti.

Na základě výše uvedených časových a místopisných údajů se můžeme domnívat, že Ernest Trojosky sloužil u SS-Kampfgruppe Nord
zformované v Norsku v únoru 1941. Tato formace byla též známa jako 6. SS-Gebirgs Division "Nord ". Byla složena z těchto jednotek:
Totenkopf Standarte 6 a 7 a spojovací prapor ze 3. SS Totenkopf Division. V dubnu 1941 byl začleněn do této Kampfgruppe SS Infanterie
Regiment 9.
K jejímu prvnímu nasazení došlo po útoku na Sovětský svaz ve Finsku v Laponsku v létě 1941společně s finskými jednotkami při pokusu
o přerušení železnice do Murmansku. Tato akce se nezdařila a divize utrpěla v oblasti Markajärvi-Salla těžké ztráty (300 mrtvých a 400
zraněných během dvou dnů). Její výkon v těžkém terénu byl kvůli špatnému výcviku velkým zklamáním pro německé velení. Při sovětském
protiútoku u Salla vojáci SS-Nord zpanikařili, opustili své zbraně a uprchli z bojiště, kde zanechali 86 mrtvých, 232 zraněných a 147
pohřešovaných. V období červenec až září 1941divize zaujímala pozice u cesty Kiestinki - Louhi. Kestenga je ruská podoba finského místního
názvu Kiestinki.
Není rovněž bez zajímavosti, že velká část výzbroje divize pocházela z výzbroje Československé armády (40 % pušek , 75 % pistolí, 95 %
lehkých kulometů a 85 % těžkých kulometů).
73. Dvojitý centnýř (Doppelzentner) - stará německá váhová míra odpovídající 1 metrickému centu (100 kg). Pojmenování vychází ze skutečnosti, že
centnýř znamenal dříve 50 kg.
74. Databáze Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ] obsahuje záznam:
Příjmení

Jméno

Hartmann

Friedrich

Datum a místo
narození

Hodnost

Zemřel/pohřešován
Datum
Místo
23.06.1941 Strzelcowizna s.ö. Suwalki

12.07.1916
Gefreiter
Tanndorf
(svobodník)
Poznámka: Jméno F.Hartmanna uvedeno v pamětní knize sběrného hřbitova Bartosze (Polsko).

75. Sebastian Trojovsky není uveden v databázi Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V)
[ 12 ].
Narodil se 13.11.1921, tzn. že mu ještě nebylo 20 let. Proto farář konstatuje, že byl neplnoletý. V té době bylo plnoletosti dosaženo při dovršení
21 let věku.
76. Hubert Pauer není uveden v databázi Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ].
Narodil se 20.2.1920.
77. Absolutio ad tumbam - Ottův slovník naučný nám tento pojem vysvětluje takto:
Absoluce (z lat. Absolutio) nad mrtvolou neb nad tumbou jest prostřednická modlitba, kterou kněz stoje u nohou mrtvoly neb mezi oltářem
a tumbou koná za zemřelého, aby Bůh mu odpustil a jej do slávy věčné přijal, při čemž rakev neb tumbu kropí svěcenou vodou a ji okuřuje.
78. Databáze Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ] obsahuje záznam:
Příjmení

Jméno

Brinke

Anton

Datum a místo
narození

02.07.1910
Padol
Poznámka: Pohřben Rshew - Rußland.

Hodnost
Obergefreiter
(desátník)

Datum
07.12.1941

Zemřel/pohřešován
Místo

79. Josef Riesner není uveden v databázi Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ].
Narodil se 9.1.1921.
80. Heinrich Seidel není uveden v databázi Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ].
Narodil se 27.11.1912.
81. Databáze Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ] obsahuje záznam:
Příjmení

Jméno

Rolletschek

Franz

Datum a místo
narození

Hodnost

06.07.1920
Gefreiter
Kl.Auerschim
Poznámka: Pohřben: Iwanowskoje / westl. Moskau - Rußland.
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Zemřel/pohřešován
Datum
Místo
01.12.1941 Krasnowidowa
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82. Databáze Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ] obsahuje záznam:
Příjmení

Jméno

Prohs

Elfried

Datum a místo
narození

16.05.1920
Klein
Auerschim
Poznámka: Pohřben: Ssablino - Rußland.

Hodnost
PolizeiUnterwachtmeister

Zemřel/pohřešován
Datum
Místo
17.03.1942 Kolpino Russl.

83. Databáze Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ] obsahuje záznam:
Příjmení

Jméno

Bohner

Josef

Datum a místo
narození

Hodnost

31.03.1916
Obergefreiter
Rastdorf
Poznámka: Pohřben Duchowschtschina - Rußland.

Zemřel/pohřešován
Datum
Místo
10.03.1942 Oschiniki

84. Rudolf Rolletschek není uveden v databázi Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ].
85. Databáze Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ] obsahuje záznam:
Příjmení

Jméno

Seidel

Franz

Datum a místo
narození

10.03.1920
Hüttendorf
Poznámka: Pohřben Bachtschissaraj - Ukraine

Hodnost
Obergefreiter

Zemřel/pohřešován
Datum
Místo
12.06.1942 Bachtschissaraj, Krim

86. Ani jeden z bratří Kristů není uveden v databázi Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V)
[ 12 ].
87. Josef Lenfeld není uveden v databázi Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ].
Josef Lenfeld se narodil 2.6.1914
88. Databáze Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ] obsahuje záznam:
Příjmení

Jméno

Knöchel

Karl

Datum a místo
narození

25.12.1910
Rastdorf
Poznámka: Person seit 01.08.1942 vermißt.

Hodnost
Obergefreiter

Zemřel/pohřešován
Datum
Místo
01.08.1942 Dubna Smolensk / Iljewo / Lukowa /
Michjejewa Geb. v. Smolensk / Rjebiki /

89. Databáze Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ] obsahuje záznam:
Příjmení

Jméno

Datum a místo
narození

Hodnost

Zimmer
Emil
05.03.1911
Poznámka: Person seit 01.12.1942 vermißt.

Zemřel/pohřešován
Datum
Místo
01.12.1942 Gebiet Stalingrad

90. Wenzel Katzer není uveden v databázi Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ].
91. Josef Pražák není uveden v databázi Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ].
92. Emanuel Sagner není uveden v databázi Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ].
93. Databáze Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ] obsahuje záznam:
Příjmení

Jméno

Seidel

Augustin

Datum a místo
narození
26.02.1916
GroßAuerschim

Hodnost
Gefreiter

Zemřel/pohřešován
Datum
Místo
29.07.1942 Sanko. mot.2/157 H.V.Pl. Bogojawlenka

Poznámka:
94. Databáze Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ] obsahuje záznam:
Příjmení

Jméno

Tschöpe

Friedrich

Datum a místo
narození

Hodnost

Zemřel/pohřešován
Datum
Místo
27.08.1942 Solotoj Bog

24.04.1922
Schütze
Hunzendorf
[sic]
Poznámka: Friedrich Tschöpe ruht auf der Kriegsgräberstätte in Rossoschka-Sammelfriedhof (Rußland).
Endgrablage: Block 15 Reihe 2 Grab 73

95. Reinhold Zwehn není uveden v databázi Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ].
96. Databáze Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ] obsahuje záznam:
Příjmení

Jméno

Walter

Alfred

Datum a místo
narození

01.05.1919
Hüttendorf
Poznámka: Pohřben: Sofronkowo - Rußland
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Zemřel/pohřešován
Datum
Místo
5.12.1942 B. Ssorokino
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97. Databáze Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ] obsahuje záznam:
Příjmení

Jméno

Mahrla

Franz

Datum a místo
narození

23.12.1923
Auerschim
Poznámka: Pohřben: Bol.Sassowo - Rußland

Hodnost
Grenadier

Zemřel/pohřešován
Datum
Místo
18.12.1942 Radowa, 11,2 km nordw.

98. Emil Wolf není uveden v databázi Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ].
99. Franz Fliegel není uveden v databázi Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ].
Franz Fliegel se narodil 1.10.1922
100. Friedrich Volak není uveden v databázi Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ].
Friedrich Volak se narodil 31.3.1921
101. Databáze Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ] obsahuje záznam:
Zemřel/pohřešován
Datum
Místo
Welzel
Wenzel
17.06.1921
Schütze
28.01.1943
Poznámka: Wenzel Welzel ruht auf der Kriegsgräberstätte in Bordj-Cedria (Tunesien). Endgrablage: Hof SFA Ossario 2 Tafel 16

Příjmení

Jméno

Datum a místo
narození

Hodnost

102. August Glose není uveden v databázi Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ].
August Glose se narodil 17.5.1903
103. Císařské posvícení (v orig.Kaiserkirchenweh, něm též Kirchweih, resp. Kilwe) má svůj původ v nařízení císaře Josefa II. Na každé vesnici bylo
odedávna zvykem slavit den vysvěcení místního kostela. Svátek posvícení nebo též hody, tento hlavní svátek venkovského lidu, se ovšem na
každé vesnici konal v jiný čas. Lidem se tedy naskýtala možnost účastnit se v průběhu roku oslav v různých vesnicích v okolí. S tím spojené
nepravosti (dochované záznamy zpravují o" chození z posvícení na posvícení, o rozpuštěném veselí, o přátelských hodokvasech, o marnivých
ženách, které si na každé posvícení hledají nákladné oblečení, o nestřídmém jídle a pití, o muzice a tanci, které lidi odvádějí do krčmy od
pobožnosti v chrámu a vedou ke rvačkám a k všeobecnému ochuzování") se ovšem nezamlouvaly vrchnosti, takže nakonec císař Josef II. vydal
v roce 1787 nařízení, aby se posvícení konalo ve všech místech v jednotné datum a sice v neděli po sv.Havlu. Výsledek nařízení se ovšem
poněkud lišil od původních záměrů jeho tvůrců. Lid obvykle ochotně slavil nové císařské posvícení, ale svoje původní rovněž. Tento stav
konstatuje i Ottův slovník naučný:
"Posvícení (na Moravě hody, něm.Kirmes) jest výroční podzimní slavnost na památku posvěcení chrámu. Vyvinulo se z pohanského obyčeje
oslavovati šťastnou sklizeň a příchod zimy.
Prvý ráz posvícení zračí se v radovánkách, pečení koláčův a p., druhý v obětech, jejichž pozůstatkem (místy dosud) jest stínání kohouta
a shazování kozla (shazování černého kozla z věže - pozn.editora). Zvyk posléz uvedený koná se před zlatou (krásnou, pěknou) hodinkou, t.j.
druhý den, v pondělí po posvícení. Sťavše kohouta vesničané vracejí se do hospody, kdež se tančí a hoduje, jako v neděli.
Císař Josef II., chtěje omeziti nadpočet posvícení a nešvary při nich, ustanovil obecné posvícení císařské na neděli po sv. Havle. Ale namnoze
slavívána pak dvě, dosavadní a císařské nad to. V městech obyčej slaviti posvícení mizí."
104. Anton Schmoranz není uveden v databázi Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ].
105. Franz Bergmann není uveden v databázi Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ].
106. Databáze Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ] obsahuje záznam:
Příjmení

Jméno

Wimmer

Franz

Datum a místo
narození

Hodnost

Datum
15.08.1943

Zemřel/pohřešován
Místo

04.11.1919
Rottenführer
Groß
Auerschins
[sic]
Poznámka: Franz Wimmer ruht auf der Kriegsgräberstätte in Charkow Sammelfriedhof (Ukraine). Endgrablage: Block 10 Reihe 73
Grab 8758

107. Ernest Ungrad není uveden v databázi Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ].
108. Rudolf Wolf není uveden v databázi Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ].
109. Databáze Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ] obsahuje záznam:
Příjmení

Jméno

Liebig [sic]

Franz

Datum a místo
narození
31.01.1908
Gießaus

Hodnost
Obergefreiter

Zemřel/pohřešován
Datum
Místo
09.09.1943 Schutki [sic]

Poznámka:
110. Heinrich Hausmann není uveden v databázi Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V)
[ 12 ].
111. Databáze Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ] obsahuje záznam:
Zemřel/pohřešován
Datum
Místo
Hartmann
Josef
03.05.1913
Gefreiter
26.04.1943
Poznámka: Josef Hartmann ruht auf der Kriegsgräberstätte in Dagneux (Frankreich). Endgrablage: Block 33 Grab 418
Příjmení

Jméno

Datum a místo
narození

Hodnost

112. Databáze Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ] obsahuje záznam:
Příjmení

Jméno

John

Alfred

Datum a místo
narození
25.09.1897
Minden

Hodnost
Gendarm

Zemřel/pohřešován
Datum
Místo
14.11.1943 Esseg, Pol. Krankenhaus/Jugosl.
15.11.1943

Poznámka:
113. Rudolf Gaber není uveden v databázi Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ].
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114. Databáze Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ] obsahuje záznam:
Příjmení

Jméno

Schlagner

Emanuel

Datum a místo
narození

Hodnost

18.09.1920
Kerndorf
Poznámka: Pohřben: Perewos/Witebsk - Belarus

Unteroffizier

Zemřel/pohřešován
Datum
Místo
27.12.1943 Südl. Witebsk-Dymanowo

115. Hubert Rispler není uveden v databázi Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ].
116. Databáze Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ] obsahuje záznam:
Příjmení

Jméno

Schufft

Alfred

Datum a místo
narození
16.05.1917
Iven

Hodnost
Unteroffizier

Zemřel/pohřešován
Datum
Místo
07.05.1944 Laz.E.-Berg

Poznámka:
117. Ferdinand Trojovsky není uveden v databázi Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V)
[ 12 ].
118. Josef Biedermann není uveden v databázi Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ].
119. Databáze Lidového spolku pro péči o válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) [ 12 ] obsahuje záznam:
Příjmení

Jméno

Peter

August

Datum a místo
narození

Hodnost

Zemřel/pohřešován
Datum
Místo
19.01.1944 Constanta

02.05.1903
Obergefreiter
Hüttendorf
Poznámka: August Peter ruht auf der Kriegsgräberstätte in Constanta (Rumänien). Endgrablage: Reihe 13 Grab 601
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Poznámky v abecedním řazení
Poznámky v abecedním řazení
Administrátor
Mimořádný, dočasný duchovní správce farnosti.
Administrator in spiritualibus et temporalibus - správce věcí duchovních a časných (hospodaření, správa budov, věcného vybavení apod.).

Administrátor excurrendo
Mimořádný duchovní správce farnosti, která nemá vlastního duchovního správce (faráře ani administrátora) a která mu byla svěřena do péče "na
dálku" (Excurro - vybíhat, dělat výpad, výlet). Administrátorem excurrendo je obvykle kněz, který je farářem či administrátorem jinde. Zatímco
jeden kněz může být farářem nebo administrátorem jen v jedné farnosti, administrátorem excurrendo může být ve více farnostech.

Administrator in spiritualibus
Správce věcí duchovních.

Administrator temporalibus
Správce věcí časných (hospodaření, správa budov, věcného vybavení apod.).

Alba
Bílý splývavý šat s úzkými rukávy, sahající až na zem, kolem boků se podkasával šňůrou (cingulum).

Antipendium
Původně dřevěná pomalovaná deska či tabule z pozlaceného nebo postříbřeného plechu, později damašková nebo brokátová rouška, vyšívaná a
zdobená aplikacemi, kryjící přední stranu oltáře. Od doby baroka, kdy se spodní části oltáře zdobily, ztrácí na významu.

Aspergil
Kropenka, nádobka s rukojetí a otvory v horní části,v níž je houbička namočená do svěcené vody. Sloužila ke kropení.

Baldachýn
Přenosná látková, různě zdobená nebesa, nesená na čtyřech tyčích v procesí nad knězem, nesoucím Nejsvětější svátost.

Banderium
Skupina jezdců na slavnostně vyzdobených koních, též selská krojovaná jízda.
Ottův slovník naučný [1] nám tento pojem vysvětluje následovně:
Banderia (z lat. banderium, prapor), jízdné vojsko uherské. Rozeznávala se banderia komitální a královská. Karel Robert dovolil magnátům, kteří
postaví do pole 1.000 mužů, že smějí tvořiti samostatné banderia pod vlastním velením a praporem. Páni takoví zvali se domini banderiati. Sigmund
Lucemburský r.1435 znova upravil povinnost duchovních a světských pánů k vyzbrojení banderií. Porážka u Moháče (1526) a panství turecké
učinilo zřízení tomu konec.
U Poláků jmenovali tak ozbrojený průvod, jejž šlechtici s sebou brali k sněmování a pomocí jehož tu často působili krvavé výstupy.
Dnes nazýváme tak jízdné průvody, jež se buď v národním nebo slavnostním kroji účastní slavností, nár.shromáždění a j.

Beneficiát
Obročník - příjemce důchodu plynoucího z beneficia.

Beneficium
Obročí - úřad, z něhož plyne určitý příjem. Trvalé právo na určitý úřad a důchod s ním spojený.

Biřmování
Svátost, která se uděluje v katolické a východní církvi (jedna ze sedmi svátostí). Doplňuje křest, lze ji považovat za jeho dovršení a nazývá se proto
svátostí křesťanské dospělosti. Věřícímu propůjčuje sílu Ducha svatého a tím posiluje jeho víru. Ve východním ritu následuje bezprostředně po
křtu, kdežto katoličtí biřmovanci bývají většinou školní děti, které byly pokřtěny už léta předtím.
Rozlišování křtu a biřmování je naznačeno ve Skutcích apoštolů: V Samařsku byli mnozí obráceni na křesťanství, ale Duch svatý "ještě na nikoho
z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše" (Skutky apoštolů 8,16). Odtud také souvisí biřmování se svatodušními svátky.
Obřad latinské církve sestává z pomazání posvěceným křižmem (olej, do něhož je přidán vonný balzám) na čele, z položení ruky na hlavu
biřmovaného a slov: "Přijmi pečeť daru Ducha svatého". Biřmovací kmotr má podobný význam jako kmotr křestní. Biřmování provádí obvykle
diecézní nebo světící biskup, jen výjimečně pověřený kněz.
Protestantismus popírá, že by biřmování bylo svátostí, zná však srovnatelný církevní akt (konfirmaci).

Bula
Papežská (ve středověku též panovnická) listina s kovovou pečetí.

Centnýř
Centnýř = 120 liber = 61,728 kg ( der Zentner).
Vídeň. centnýř = 100 liber = 56,006 kg .
Ottův slovník naučný [1] nám tuto váhovou jednotku představuje takto:
Centnýř jest váha obchodní, obnášející všeobecně 100 dílů menších (dříve také něco přes 100, jako např. až do roku 1858 v Sasku a Prusku 110,
v Hamburce 112, v Brémách 116, neb v Anglii Hundredweight v.n.), různých podle různých států. Po založení celního spolku byla zavedena
v Německu váha celní, v níž celní centnýř obnášel 100 liber po 30 lotech a=50 kg. R.1852 zavedlo tutéž míru také Rakousko, kde však zákonem
z 23.července 1871 v užívání vešly míry metrické (definitivně od ledna 1876), kdež 1 metr.centnýř q=100 kg. Týž centnýř ve Francii, Španělsku
a Portugalsku slove quintal, v Italii Centarello neb Centinajo, na Východě Kantar. Také v Německu od r.1872 zavládly míry metrické a centnýř
obnášející 100 lib. c=50 kg slove centnýř německý, kterého užívají také ve Švýcarsku a v Dánsku. Velká váha obchodní centnýři odpovídající jest
v Anglii a Sev.Americe Hundredweight nebo Centweight(skrác. Cwt) a obnáší 112 anglických obchodních liber čili 50,8024 kg a dělí se ve 4
Quarters po 28 librách.
Starý centnýř (alter Zentner) tedy patrně bylo množství 50-60 kg.

Ciborium
Kalich s víkem, přikrývaný pláštíkem z bílého hedvábí, ve kterém se ve svatostánku uchovávají hostie pro sv.přijímání.

Cingulum
Šňůra k podkasání alby.
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Císařské posvícení
Císařské posvícení (německy Kaiserkirchenweh, též Kirchweih, resp. Kilwe) má svůj původ v nařízení císaře Josefa II. Na každé vesnici bylo
odedávna bylo zvykem slavit den vysvěcení místního kostela. Svátek posvícení nebo též hody, tento hlavní svátek venkovského lidu, se ovšem na
každé vesnici konal v jiný čas. Lidem se tedy naskýtala možnost účastnit se v průběhu roku oslav v různých vesnicích v okolí. S tím spojené
nepravosti (dochované záznamy zpravují o" chození z posvícení na posvícení, o rozpuštěném veselí, o přátelských hodokvasech, o marnivých
ženách, které si na každé posvícení hledají nákladné oblečení, o nestřídmém jídle a pití, o muzice a tanci, které lidi odvádějí do krčmy od
pobožnosti v chrámu a vedou ke rvačkám a k všeobecnému ochuzování") se ovšem nezamlouvaly vrchnosti, takže nakonec císař Josef II. vydal
v roce 1787 nařízení, aby se posvícení konalo ve všech místech v jednotné datum a sice v neděli po sv.Havlu. Výsledek nařízení se ovšem poněkud
lišil od původních záměrů jeho tvůrců. Lid obvykle ochotně slavil nové císařské posvícení, ale svoje původní rovněž. Tento stav konstatuje i Ottův
slovník naučný:
"Posvícení (na Moravě hody, něm.Kirmes) jest výroční podzimní slavnost na památku posvěcení chrámu. Vyvinulo se z pohanského obyčeje
oslavovati šťastnou sklizeň a příchod zimy.
Prvý ráz posvícení zračí se v radovánkách, pečení koláčův a p., druhý v obětech, jejichž pozůstatkem (místy dosud) jest stínání kohouta a shazování
kozla (shazování černého kozla z věže - pozn.editora). Zvyk posléz uvedený koná se před zlatou (krásnou, pěknou) hodinkou, t.j. druhý den,
v pondělí po posvícení. Sťavše kohouta vesničané vracejí se do hospody, kdež se tančí a hoduje, jako v neděli.
Císař Josef II., chtěje omeziti nadpočet posvícení a nešvary při nich, ustanovil obecné posvícení císařské na neděli po sv. Havle. Ale namnoze
slavívána pak dvě, dosavadní a císařské nad to. V městech obyčej slaviti posvícení mizí."

dp.
Zkratka pro "důstojný pán".

Episkop
Biskup (zejména pravoslavné církve).
Episkopální - (církev) zachovávající biskupskou hierarchii.

Evangelium
Část bible (Nového zákona), obsahující zvěst o příchodu Spasitele, vylíčení života a skutků Kristových. Při mši se evangeliem rozumí čtení
z Nového zákona, které se opakuje ve tříletém cyklu. První rok je věnován evangeliu sv.Matouše, druhý rok evangeliu sv.Marka a třetí rok
sv.Lukáše; kromě toho se v prvním i druhém roce stejně jako o Vánocích a Velikonocích čtou části z evangelia sv.Jana. Začátek cyklu se určuje
podle součtu číslic letopočtu; je-li dělitelný třemi, jde o třetí rok cyklu.

Extra ordinem
Mimo pořádek, mimořádně.

Fase
Německy die Fassion - zastaralý právnický výraz pro daňové přiznání. V dané souvislosti bychom patrně mohli použít i termínu Výkaz příjmů
a výdajů.

fl ö/w (österreichische Wahrung)
1 zlatý rakouské měny, resp. 1 zlatý rakouského čísla (1 zl.r.č.).
Měna v Rakousko-Uherském císařství v období od měnové reformy v roce 1857 do zavedení korunové měny v roce 1892.
1 zlatník = 4 čtvrtzlatníky = 5 dvacetníků = 10 desetníků = 20 pětníků = 100 krejcarů (xr).
Směnný poměr mezi předcházející tzv.konvenční a novou rakouskou měnou 100 zl.k.m. = 105 zl.r.č.

Instalace
Slavnostní uvedení do úřadu, resp.funkce.

Investitura
Jmenování duchovního do funkce a držby církevního majetku.

Kajícník
Ten, kdo se podvolil kanonickým trestům od církve na jisté hříchy předepsané.
Z obsáhlého vysvětlení tohoto pojmu v Ottově slovníku naučném [1] dále vyjímáme:
Kající slují skutkové svátostní, jež kněz kajícníkovi ve zpovědi ukládá dílem jako trest za spáchané hříchy, dílem jako lék proti nemocem
duchovním. Skutky takto uložené zovou se též pokáním. Sněm Tridentský nařizuje zpovědníkům, aby ukládali pokání spasitelné a přiměřené. Proto
má míti povahu trestu i léku, musí přiměřeno býti hříchům (vnitřní jejich povaze, velikosti, počtu a trvání), jakož i hříšníkům (stavu, poměrům,
okolnostem, pohlaví, věku, zkrátka celé individualitě jejich). Kajícník jest ve svědomí zavázán skutky moudře mu uložené s ochotou přijati a věrně,
s pokorným srdcem a bez odkladu vykonati. Kající skutkové, kteří se dle nynější mírné kázně církevní obyčejně ve zpovědi ukládají, jsou: modlitba,
půst a almužna.

Kanovník
Příslušník sboru duchovních při katedrálním nebo kolegiátním kostele zabývající se liturgickými obřady, pův. pomáhající přestavenému ve správě
diecéze.

Kapitulní vikář
V římskokatolické církvi duchovní zastupující v období uprázdnění biskupského stolce ordináře. K.děkan - první hodnostář kapituly.
Kapitula - sbor duchovních (kanovníků nebo klášterních přestavených při katedrálním nebo kolegiátním kostele tvořící právnickou osobu
a spravující se určitým řádem. Též shromáždění předních členů náboženské společnosti jednající o důležitých záležitostech.
Ordinář - v římskokatolické církvi diecézní biskup nebo generální vikář.

Katecheze
Stručné vyložení věrouky v otázkách a odpovědích, vyučování náboženství. Též tzv. snoubenecká katecheze nebo katechizmus, tzn. poučení
a zkouška snoubenců římskokatolického vyznání před církevním sňatkem.
Katechizmus - učebnice s hlavními články křesťanské víry, upravenými pro náboženskou výuku do otázek a odpovědí.
Katechizovat - vyučovat náboženství podle katechizmu.

Koadjutor
Výpomocný římskokatolický hodnostář pomáhající arcibiskupovi nebo biskupovi ve velké diecézi, pomocný biskup.

Kolatura
Farní obvod (v katolické církvi). Farnost.
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Kongrua
Nejnižší příjem duchovního ve veřejné duchovní správě zajištěný zákonem.

Konsistoř
Poradní sbor papeže a biskupů. Biskupská konsistoř se skládala z duchovenstva příslušné církevní diecéze, konsistorních, resp. konsistoriálních
radů.

Kooperátor
Pomocník katolického faráře, kaplan.

Korec
Korec - míra používána jako plošná nebo objemová:
a) Korec = 4 věrtele = 93 - 94 litrů. Výtěžek sklizně se obvykle měřil v korcích nebo měřicích (60-70 litrů).
V přepočtu na dnešní hektar střední bonity se vysévalo 240 - 260 kg ozimu. Hektarové výnosy se pak pohybovaly mezi 14,5 - 15,5 metrického
centu z hektaru, tj. asi šestinásobek. V dobrých letech mívali sedláci až desetinásobek.
b) Korec - německy der Strich = 808 sáhů čtver. = 8112 loktů čtver. = zhruba 0,285 Ha.
Při výsevu se často používala zásada korec na korec, tj. 1 korec zrna na korec půdy.

Letnice
Viz Svatodušní svátky

Litanie
Katolická modlitba, v níž se předříkávač a věřící dlouho řadou proseb a oslovení střídavě obracejí k bohu a světcům.

Lokalista
Lokálie (z lat.) jest podle Ottova slovníku naučného (Praha, 1900) místní správa duchovní, menší fara se skrovným obročím. Duchovní na takové
lokálii ustanovený sluje lokalista.

Lunula
Lunula (melchisedech, měsíček) - část monstrance ve tvaru srpku měsíce, do níž se při vystavení vkládá velká hostie.

Mandel
Mandel = 15 snopů obilí.

Misie
Misie (z lat. Missio - poslání) - hlásání křesťanství mezi pohany nebo utvrzování věřících ve víře; skupina nebo sbor konající tuto činnost. Příkaz
k misii (vyslání) dal křesťanství Ježíš po svém vzkříšení slovy: "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření ! Kdo uvěří a bude
pokřtěn, bude spasen, kdo však neuvěří, bude zavržen." (evangelium sv. Marka 16,15-16).
V Čechách se konaly první misie (missie) r.1849 právě v královéhradecké diecézi, kde jejich konání dovolil biskup Karel Bor.Hanl pod jménem
"exercicie lidu". Lidové misie se nejdříve zdaleka nesetkaly se všeobecným porozuměním. Z kapitoly o misiích v Dějinách církve katolické [ ] stojí
za zmínku následující:
"Misiím bylo v Rakousku z počátku zápasiti s různými obtížemi, nežli poněkud zdomácněly. O jejich významu budiže zde podotknuto jen tolik, že
v mimořádných časech jest třeba také mimořádných prostředků, má-li se vydatně proti nevěře bojovati a mravní zkáze lidu předejíti. Ostatně
důkazem toho, že missie jsou něco výborného, jest právě štvaní nepřátel, které se všude proti missiím ozývá."
Součástí misií byla též tzv.stavová nauka (Standeslehren), která byla pořádána odděleně pro jednotlivé stavy, tj. muže, ženy, dívky a mládence.
Právě ona byla zpočátku přijímána mnohými s podezřením a odporem, jak dokládá následující úryvek z výše uvedeného pramene [ ], referující o
dozvucích misie v Chotějovicích (vikariát Hostinné) v roce 1849:
"Missie trvala od 25.srpna až do 2.září a konala se obyčejným způsobem. Jmenovitě jednotlivé stavy každý pro sebe vyučovány byly v pravdách,
které se jenom jich dotýkaly. Sršeň, vrchní v Hostinném, dověděv se o missii, psal 28.srpna 1849 vikariátnímu úřadu, stěžuje si, že >>cizí
duchovní<<, pustivše mužské a svobodné osoby z chrámu, jen vdané tam podrželi a při zavřených dveřích k nim kázání měli, které prý slušnost
uráželo! Vikariátní úřad ať prý tuto věc vyšetří a zprávu o ní podá; jestli pak tomu tak, že se to musí oznámiti biskupské konsistoři a vládě zemské.
Vikariátní úřad v Hostinném odpověděl však vrchnímu, že rodičové nemohou přece důkladně a obšírně o svých povinnostech k dětem býti
poučováni v přítomnosti dítek; spolu pak vikář podotkl, že zavříti dvéře kázala opatrnost a že to není skutek státu nebezpečný. S odpovědí
vikariátního úřadu nebyl však Sršeň spokojen i obrátil se ke krajskému úřadu do Jičína. A z Jičína přišla skutečně krajská komisse, aby vyšetřila věc
na místě samém, ale byla tak moudrá, že přišla až po odchodu missionářů. Výsledek vyšetřování zněl pak v ten rozum, že missie v horách, kde jest
hodný lid, konati se mohou, ale v kraji že prý by mohly snadno vésti k nemilým výstupům.
.......
Sršeň oznámil věc tu až do Prahy zemské vládě; ale odtud došlo vyřízení, že dovolil-li missie diecézní biskup, nelze proti nim ničeho namítati. "
Tím však věc ještě neskončila. Dostala se až do Vídně:
"Oba farářové, Kukla i Weber, vidouce, jak nepřátelé proti missiím zuří, přičinili se, aby ministerstvu zjednali o missiích jasný názor. Mezi tím
tedy; co vrchní Sršeň s krajským úřadem své stížnosti proti missii k zemské vládě zadali, odebrali se Kukla a Weber do Vídně k ministru Thunovi,
podali mu úplné vysvětlení a ukázali, že missie jsou nejvydatnějším prostředkem k tomu cíli, aby lid v dobrém byl upevněn. Ministr, dostav od
obou ujištění, že missie děla se s přivolením diecésního biskupa, ujistil je, že v té věci svoboda církve zkracována nebude. A od těchto dob nekladly
se skutečně missiím se strany úřadů žádné překážky."

N.B.
Viz Nota bene.

Nota bene
Nota bene - N.B. - "povšimni si dobře" - uvedení poznámky, resp. dodatku nebo upozornění.

Nuncius
Diplomatický zástupce Vatikánu, zpravidla na úrovni velvyslance.

Oltářní kámen
Součást oltářního stolu, na němž se koná oběť. Oltářní stůl(mensa) je ústřední součástí oltáře. Původně se používal stůl dřevěný, první zmínky o
kamenném stole se objevují v 6.století, obecně používán od 11.století. Od středověku musel mít oltářní stůl jednu velkou kamennou desku se
zapuštěnými ostatky svatých(nepřenosný oltář) nebo alespoň oltářní kámen v dřevěné desce s ostatky svatých(přenosný oltář). Musí ho světit biskup
nebo jiný prelát.
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Ordinariát
Katolický duchovní úřad s pravomocí diecézního biskupa.

Ordinarium
Celoroční liturgické předpisy.

Ostensorium
Monstrance, zdobená schránka z ušlechtilého nebo pozlaceného kovu určená k veřejnému vystavení velké hostie (vkládala se do lunuly). Odvozena
od relikviářů. Gotická ze 14.století ve tvaru věže nebo oltářního retabula(nástavce). Od renesance monstrance plochá, v podobě věnce podle návrhu
Michelangela. Paprskovité monstrance se vyvinuly v baroku.

Pacifikál
Zdobený kovový kříž, někdy s vloženými ostatky svatých, který se podával věřícím k políbení.

Palla
Čtyřhranná vyztužená přikrývka, která se při mši mezi obětováním a vymytím klade na kalich.

Pašijový týden
Poslední týden čtyřicetidenního půstu před velikonocemi.

Patena
Miska z drahého nebo pozlaceného kovu určená pro hostii; kladla se na mešní kalich. Původně poměrně velká miska, postupně se zmenšovala až do
podoby plochého disku.

Pluviál
Široký plášť v denní liturgické barvě, sahající až na paty. Původně halil celou postavu, postupně se vpředu otevíral a od 11.století se spínal sponou.
Vzadu měl kapuci, jež se od 13.století proměnila ve štít zdobený výšivkou, třásněmi a zvonečky. Pluviál může nosit klerik i biskup.

Pontifikální
P.obřad - mše, při kterých se užívá pontifikálií, tj. biskupských insignií, odznaků a roucha.

Prelát
Vyšší církevní hodnostář vybavený církevněsprávní mocí a jurisdikcí.

Presbytář
Presbytář (presbyterium) - prostor v křesťanském chrámu při hlavním oltáři pro kněží a zpěváky, někdy mírně vyvýšený nebo oddělený zábradlím
(kněžiště, chór).

Primice
První mše sloužená knězem po vysvěcení.

Purifikatorium
Šátek na otření pateny, kalichu a prstů kněze.

Reluice
Převedení feudální naturální renty v rentu peněžní.

Rocheta
Lněné nebo bavlněné roucho s úzkými rukávy, dosahující ke kolenům. Spodní roucho určené pro biskupy a ostatní preláty.

Sáh
Stará délková míra, která obnášela původně délku rozpažených rukou (= 3 lokte = 6 stop = 72 palců). Vyskytovala se v různých velikostech.
Sáh moravský obvykle znamenal délku 1,775 m.
Sáh rakouský 1,8965 m.

Sanktusník
Štíhlá malá věžička na hřebenu střechy kostela, v níž bývá umístěn zvonek.
V církevním názvosloví se tak nazývá zvonek, jímž se zvoní při katolické mši (při sanktusu, tj. chvalozpěvu na konci preface, tj. čtené nebo zpívané
úvodní modlitby před pozdvihováním).
Pojem pozdvihování vysvětluje Ottův slovník naučný takto:
Pozdvihování (lat.elevatio) - pozdvihnutí sv.hostie a kalicha s krví páně pod způsobou vína, které se děje při mši svaté hned po proměnění obětních
darů, aby věřící se poklonili nejsvětější svátosti. Představuje povýšení Krista na kříž.

Sekundice
Oslava padesátiletého kněžství; mše k tomu jubilantem sloužená.

Schifferl
Člunek (lat. navicula, něm. též Schiffchen), nádobka tvarem připomínající člunek, v níž jsou uloženy zrnka kadidla (vonné pryskyřice). Z této
nádobky je odebírá kněz při bohoslužbě a pokládá je na žhavé uhlí v kadidelnici (thuribulum).

Sv.přijímání
V obsáhlém popisu mše svaté v Ottově slovníku naučném se o sv.přijímání praví:
Sv.přijímání je třetí hlavní částí tzv. mše věřících (po obětování a proměňování či pozdvihování). Začíná modlitbou Otčenáš, která náleží
pravděpodobně již od dob apoštolských k mešní liturgii jakožto modlitba přípravní ke sv.přijímání; poslední prosbu její říká lid ústy ministranta,
kněz pak rozvádí ji v modlitbě zvané embolismus. Po příkladě Kristově láme pak sv.hostii a to na 3 části. Část nejmenší spouští do kalicha, potom
bije se třikrát v prsa, prose Beránka Božího za smilování a pokoj, a říká 3 modlitby, z nichž v prvé prosí za pokoj, v druhé za odpuštění hříchů, ve
třetí za hodné přijímání. Po nich bije se opět v prsa říkaje"Pane, nejsem hoden" atd., přijímá pod obojí způsobou a dává pod způsobou chleba
přijímati přistupujícím věřícím. Potom pozdraví lid od prostřed oltáře a modlí se na straně epištolní tolik prosebných modliteb, zvaných přijímání,
kolik bylo kollekt, leč že ve všedních dnech čtyřicetidenního postu připojuje ještě jednu modlitbu nad lidem. Pozdraviv pak zase lid, ohlásí konec
mše svaté slovy "Ite missa est"; ve dnech kajících říká místo toho "Benedicamus Domino" (Dobrořečme Hospodinu); při mši zádušní říká místo "Ite
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missa est" "Requiescant in pace" (Nechť odpočívají v pokoji).

Svatodušní svátky
Svatodušní svátky (letnice) nám Ottův slovník naučný popisuje takto:
Svatodušní svátky, hod boží svatodušní (neděle a pondělí) neboli letnice (řecko-lat. pentekoste, odtud něm. Pfingsten, anglicky Pentecost, resp.
whitsun tide), slaví se na počátku léta 50.den po velikonocích na památku seslání Ducha sv.apoštolům (Skut.ap.kap.2). Před bohoslužbami, jež se
konají v barvě červené (ohnivé), koná se na mnoha místech průvod po chrámě, podoba holubice spouští se s klenby chrámové (v některých
chrámech házeli i ohnivé oharky na dlažbu na znamení, že Duch sv. sestoupil v podobě ohnivých jazyků), ba někde pouštěli i živé holubice
v chrámě a napodobili hluk a vichr při seslání Ducha sv. troubením. Oltáře bývají ozdobeny růžemi, pročež slavnost zvána také rosalia a odtud
odvozují někteří slovanské rusalje (svátky rusadelné). K lidovým zábavám o svatodušních svátcích náleží hra na krále a střílení ku ptáku.

Svatostánek (tabernákl)
Skříňka k uchovávání Nejsvětější svátosti oltářní. Podle dnes platných předpisů musí být uprostřed oltáře a pevně s ním spojena. Má být náročně
a důstojně zdobena.

Štafírování
Výraz používaný od baroka pro komplexní povrchovou úpravu nábytku, soch, oltářů ap. (zlacením, mramorováním aj.).

Štóla
Plat kněžím za některé církevní výkony (např. oddavky, pohřby aj.).

Tabernákl
Viz svatostánek

Te Deum
Ambroziánský děkovný hymnus, chvalozpěv. Jeho název se odvozuje od začátečních slov "Te Deum laudamus" (Bože, chválíme tebe). Hymnus se
zpívá jako děkovná píseň při liturgii. Jeho autorství je připisováno sv. Ambrožovi.

vdp.
Zkratka pro "veledůstojný pán".

Vědro
Vědro - německy der Eimer = 40 mázů = 61,117 litru.

Velum
Obřadní tkanina katolického rituálu, přikrývka mešního kalichu.

vsdp.
Zkratka pro "vysoce důstojný pán".
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