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Proseč

Nové Hrady

Perálec

Milí farníci,
všechny vás vítám na stránkách
našeho farního časopisu, který
začíná znovu vycházet, i když
v jiné podobě než dříve. Jsem
velice rád, že se tato iniciativa
podařila obnovit. Můžeme se tak
vzájemně dělit o své zážitky a
informace, sledovat dění ve farnosti, povzbuzovat se i řešit některé otázky. Jsem vděčný všem,

kdo do časopisu přispěli svými
články a těším se, že vás bude
mnoho, kdo budete i do dalších čísel přispívat.
Skončily prázdniny a začal
nový školní rok. Poohlédněme
se v tomto čísle našeho časopisu po prázdninách, co pěkného kdo prožil a podívejme
se co nás čeká.

• Kalendář
• Oznámení - informace
• 21. srpen 1969 v Podměstí
(1. část)

Chci vás poprosit o vstřícnost a
pomoc, kterou už z mnoha
stran
prožívám
(pomoc
s úklidem v kostele, na faře i
jejich okolí, pomoc při všech
dalších činnostech, milá přijetí
a pozvání ke stolu a mnoho
dalšího) a velmi za všechno
děkuji. Avšak další úkoly nás
ještě čekají. Jedním z nich je
ustanovení Pastorační rady
farnosti, ze kterého vyplývají
volby do této rady. Byl bych
rád, kdybyste se už nyní poohlédli po vhodných kandidátech. Konkrétní průběh celých
voleb vám ještě představím.
Přeji vám radostný a požehnaný začátek podzimního období, ve kterém má pro nás Pán
připraveno jistě mnoho krásného a zajímavého.

• Tatranec 2008
• Třetí orelský cyklovýlet

váš P. Zdeněk Mach

• Vlasta Redl v Chotovicích
• Pěkná vzpomínka

Pěší pouť na ActIv8
ActIv8 je název československého setkání mládeže,
jehož mottem byl verš
z Bible: „Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás
sestoupí a budete mi svědky“(Sk1,8) – odtud pramení i
název setkání (Act = skutky, I
= 1. kapitola, v8 = 8.verš).
Konalo se 18.-20.července na
Velehradě, který spojuje právě
český a slovenský národ
v cyrilometodějské úctě. Na
ActIv8 se pořádala spousta
poutí, ať už pěších nebo cyklistických. Naše mládež také
pořádala pouť, a to pěší
z Litomyšle. Bylo to 5 dnů

strávených na cestě lesem i polem, po cestě i po silnici. Šel
s námi P. Jaroslav Axler, takže
jsme měli i duchovní program
(společné modlitby a každý den
mše sv.). Cesta nás zavedla přes
Svitavy, Letovice, Moravský kras
a Vyškov až na Velehrad. Celkem
jsme ušli asi 130km a když jsme
došli na V ele hr ad, mě li
s některými členy naší výpravy
pracovníci maltézské pomoci,
která zajišťovala zdravotnickou
pomoc, co dělat. Samotného setkání se zúčastnilo více než 6 000
mladých lidí z České republiky,
Slovenska, Polska, Maďarska i
Francie. Byl to víkend, kdy vr-

cholilo celosvětové setkání
mládeže s papežem v Sydney a
my na Velehradě jsme byli
prostřednictvím TV NOE při
tom. Kromě přímého přenosu
ze Sydney zde byla celonoční
adorace, řeckokatolická bohoslužba, mše sv. v češtině i
slovenštině. Program zpestřila
spousta zajímavých hostů svými přednáškami a diskusemi,
za všechny např. Mons. Tomáš
Holub, Vojtěch Kodet a spousta dalších. Představila se zde
také celá řada hudebních skupin, z nichž nejatraktivnější
byla americká skupina SONICFLOOD, která zde pořáda-

la benefiční koncert pro Ukrajinu.
Myslím, že to bylo povedené
setkání a spolu s poutí to byla
taková duchovní vzpruha a
doufám, že na nás zanechá
hluboké a dlouhodobé následky, ze kterých budeme my
všichni účastníci dlouho čerpat.
Pavel Vích

ActIv8
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„Střípek“ z Katolické charizmatické konference
Od 9.-13. července 2008 se konala v Brně
na výstavišti Katolická charizmatická konference. Motto konference: „Kdybys znala
Boží dar a věděla, kdo ti říká: „Dej mi napít“, spíše bys ty poprosila jeho, aby ti dal
živou vodu.“ (Jan 4,10).
Z důvodů pracovních povinností jsme neměli možnost zúčastnit se celé konference,
a tak jsme zavítali do Brna aspoň na páteční program. Byl opravdu nabitý. Začínal v 9
hodin modlitbou chval, kterou vedla Komunita blahoslavenství z Dolan u Olomouce. Během dne byly připraveny přednášky
P. Tomáše Holuba a P. Petra Karase. V
10.30. začala hodinová adorace provázená
zpěvy chval, žalmů a vedenou modlitbou.
Celodenní program vyvrcholil společnou
mší svatou, kterou sloužil P. Marcel Javora. Celé setkání příjemně doprovázela
konferenční kapela „CHAPELA“. Večer
jsme zakončili v kostele sv. Augustina, kde

Rytířský tábor

přednášel PhDr. Josef Zeman CSc. na téma: „Oběť v manželství. Touhy a iluze.“
Plni dojmů a zážitků z živého křesťanského
společenství jsme se vraceli v nočních hodinách domů do Proseče.
Děkujeme Ti Bože za dar víry.
Děkujeme za krásné společenství.
Děkujeme za setkání, na kterém jsme mohli načerpat do dalšího životního putování.
Píseň ze setkání: TY JSI KRÁL
Ty jsi Král, Ty jsi Král, náš Král Ježíš.
Naše srdce pozvedáme,
naše dlaně otvíráme,
Tvému hlasu nasloucháme, chválíme Tě.
Kramářovi a Rejmanovi

Vzpomínka na pana děkana Říhu
(*1. 10. 1908, +26. 5. 1990)

Začátkem měsíce srpna jsem byl na táboře
v Budkovicích u Ivančic. Tábor pořádali
jezuité a naším cílem bylo stát se rytíři.
Čekaly nás zkoušky z bohovědy, historie,
orientace, ranhojičství, heraldiky,
chrabrosti a bojového umění.
Každý den byla mše svatá a museli jsme se
naučit latinsky Otče náš.

Letos to je už sto let,
kdy přišel na tento svět

Ve zdejší škole

novohradský kněz

tři roky mě učil,

pan děkan Říha.

svým životem nám dobrý příklad dal,
když krutá zima byla,

Půl století zde pracoval,

on pomoci nám neváhal.

Bojovali jsme se Saracény a to se neobešlo
bez různých drobných i větších zranění.

zakusil dobré i ten žal,
do Říše, když jej odvezli

Tenkrát asi netušil,

Dva dny před koncem tábora byla většina
z nás při slavnostním ohni pasována na
rytíře. Já jsem se stal rytířem druhého
stupně. Tábor se mi líbil (až na noční hlídky) a tak se těším, že příští rok pojedu znovu. Našel jsem tam další kamarády a poznal spoustu nových věcí .

a komunisté po pět let mučili.

když mladý byl i já,
že ve stáří se sejdeme

Statečně utrpení snášel,

na faře oba dva.

věřícím dobrý příklad dal,
že křížek svého života snášet máme,

Kdo lásku rozdává,

příkladem svým nám dokázal.

lásku též sklízí,
farář a farníci

František Skalník ml.
Osmnáct let už tiše spí

ať nejsou si cizí.

na novohradském hřbitově

Víte, jak pomocí vody získáte
světlo?

Marie Šplíchalová, Nové Hrady

a jeho čtvrtý nástupce
nechť následuje jeho šlépěje.
On vyprosí mu z nebe požehnání,
by símě, které rozséval,
vydalo užitek stonásobný,
jak on by si též v nebi přál.
vděční farníci

(umyjete okno)
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Kalendář
Proseč:
Nové Hrady:
Perálec:
Proseč:
Česká Rybná:

8.00
9.30
11.00
7.45
16.00

mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.

Proseč:
Nové Hrady:
Proseč:
Proseč:
Proseč:
Proseč:

18.30
8.00
7.45
18.30
18.30
8.00

mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.

Nové Hrady:
Perálec:
Proseč:

9.30
11.00
7.45

mše sv.
mše sv.
mše sv.

3. 10. pátek
4. 10. sobota

Proseč:
Nové Hrady:
Proseč:
Perálec:
Proseč:
Proseč:

18.30
8.00
7.45
18.00
17.00
18.30

mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.

5. 10. neděle

Proseč:

8.00

mše sv.

za Aloise a Věru Dostálovy; čt. L. Kulhavá, M. Kulhavá

27. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Nové Hrady:
Perálec:
Proseč:

9.30
11.00
7.45

mše sv.
mše sv.
mše sv.

za Františka Sochu, manželku, obojí rodiče a sourozence
za Elišku Pet

Proseč:
Nové Hrady:
Proseč:

18.30
8.00
7.45

mše sv.
mše sv.
mše sv.

za Aloise a Věru Dostálovy a celý rod, živé i zemřelé

Proseč:
Nové Hrady:
Proseč:
Chotovice:
Proseč:
Nové Hrady:
Perálec:
Proseč:
Česká Rybná:

17.00
18.30
18.30
16.00
8.00
9.30
11.00
7.45
16.00

mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.

za Boženu Baťovu, manžela a dceru

Proseč:
Nové Hrady:
Proseč:
Proseč:
Proseč:
Proseč:
Nové Hrady:
Perálec:

18.30
8.00
7.45
17.00
18.30
8.00
9.30
11.00

mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.

21. 9. neděle
25. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
22. 9. pondělí
24. 9. středa
25. 9. čtvrtek
26. 9. pátek
27. 9. sobota
28. 9. neděle
SLAVNOST
SV. VÁCLAVA
29. 9. pondělí
1. 10. středa
2. 10. čtvrtek

6. 10. pondělí
8. 10. středa
9. 10. čtvrtek
10. 10. pátek
11. 10. sobota
12. 10. neděle
28. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
13. 10. pondělí
15. 10. středa
16. 10. čtvrtek
17. 10. pátek
18. 10. sobota
19. 10. neděle
29. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
22. 10. středa
24. 10. pátek
25. 10. sobota
26. 10. neděle
30. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
27. 10. pondělí
29. 10. středa
30. 10. čtvrtek
31. 10. pátek
1. 11. sobota

Proseč:

18.30

mše sv.

Nové Hrady:
Proseč:
Proseč:
Proseč:
Nové Hrady:
Perálec:
Proseč:

8.00
18.30
18.30
8.00
9.30
11.00
7.45

mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.

Proseč:
Nové Hrady:
Proseč:
Proseč:
Proseč:
Chotovice:

18.30
8.00
7.45
18.30
18.30
16.00

mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.

za Julii a Antonína Javůrkovy a jejich dva zemřelé syny; čt. A. Odehnalová, E. Rabová
za Tomáše a Ludmilu Vágnerovy a dceru Milenku, živé i zemřelé
za farnost a všechny farníky

za Václava a Miladu Stříteských a jejich partnery

18.00 modlitba růžence

za rodiče Kriklavovy a děti, živé i zemřelé
za rodiny Víškovu a Skalníkovu

19.15 setkání starších dětí

za rodinu Košnarovu, živé i zemřelé; čt. J. Košnar, J. Košnarová
15 - 17 svátost smíření, adorace
za Václava Pokorného, syna, obojí rodiče, celý rod, živé i zemřelé
za farnost a všechny farníky
na poděkování za dar života

18.00 modlitba růžence

za rodiče Krejčovy, děti a vnuka
za rodinu Džbánkovu

pro skauty

17.00 svátost smíření, adorace
15.30 svátost smíření

15 - 17 svátost smíření, adorace
pro děti

18.00 modlitba růžence

za manžele Vlčkovy, syna a zetě
18.00 svátost smíření
19.15 setkání mládeže

za živé i zemřelé členy rodiny Roušarovy; čt. Fr. Drahoš, V. Křiklavová
za manžele Kulhavovy a syna Františka
za farnost a všechny farníky

za Josefa Mrkose, manželku, dceru a živé i zemřelé

18.00 modlitba růžence

za mažele Hlaváčkovy a vnuka
za Boženu a Josefa Soukalovy a rodiče

17.45 setkání mladších dětí

za Ladislava a Marii Čermákovy a snachu Ludmilu; čt. J. Talácková, J. Talácko
za Lukáše Pražana
za rod Vlčků a Petrů

18.00 modlitba růžence

za Marii a Václava Motyčkovy a jejich zetě
za zemřelého Václava Tošovského
za Jiřího Javůrka a rodiče z obojí strany a synovce Libora; čt. J. Roušar, R. Roušarová

19.15 setkání starších dětí

za Ladislav Kulhavého, oboje rodiče a švagrovou Růženu
za farnost a všechny farníky
18.00 modlitba růžence

• Svátost smíření vždy 30 min. před mší sv. (kromě nedělí v Nových Hradech a Perálci) a také jak je uvedeno v kalendáři.
• Od 20. 10. do 24. 10. bude P. Mach na exerciciích - zástup ze Skutče tel.: 469 350 254.
• 11. 10. v 9.00 se uskuteční brigáda mládeže na faře v Nových Hradech.
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Oznámení—informace
KERAMICKÝ KROUŽEK PRO MAMINKY A DĚTI
Všechny srdečně zveme na keramický kroužek. V kroužku se děti a jejich maminky naučí pracovat s keramickou hlínou, naučí se znát pojmy
jako jsou šlikr, glazura, špachtle… Vyzkoušíme si techniku modelování, vytváření podle šablony, výrobky z plátů nebo vrstvení válečků…Dále
se seznámíme s technikami dekorování výrobků pomocí textilií, zdobení pomocí rostlin nebo rytí.
Kroužek bude probíhat v Domě sv. Josefa v Chotovicích u Litomyšle. Scházet se budeme vždy 2x měsíčně, každé úterý od 17 do 19 hodin.
Termíny: 16. a 30. září

7. a 21. říjen

4. a 18. listopad

2. a 16. prosinec
FCH Nové Hrady

PODZIMNÍ VAZBA PRO VŠECHNY
24. září 2008 v 16.00 hodin
Zveme všechny do Domu sv. Josefa do Chotovic na podzimní vazbu, zajistíme pro Vás drátky, přírodniny, dýně...
Sebou si přineste pouze podložky, zahradnické nůžky a 30 Kč.
Moc se na Vás těšíme.
FCH Nové Hrady

SPOLEČENSTVÍ
Tak jako po létu přichází podzim, tak i po prázdninách nastává čas „ povinností“!
My jsme se s prázdninami rozloučili při mši svaté a na farní zahradě u táboráčku v pátek 29.8. A bylo to jistě hezké setkání. V našem setkávání bychom chtěli tedy i nadále pokračovat.
Ti n e j m e n š í se spolu s rodiči i prarodiči budou scházet každý t ř e t í pátek v měsíci. Nejprve na mši svaté v 17 hod. v Proseči a poté na
faře.
Další společenství by měli vytvořit – n á c t i l e t í. Pro ty budou vyhrazeny č t v r t é pátky v měsíci. Mše svatá začne v 18.30 hod. a následovat bude i program na faře.
M l á d e ž se bude scházet jako obvykle p r v n í pátky v měsíci.
K vytvoření společenství jste zváni všichni, jen na vás záleží, jaké bude a jaké ovoce ponese.
Eva Skalníková

FCH Nové Hrady u Skutče vám nabízí tyto služby:

Společenství Římskokatolické farnosti Proseč
vás srdečně zve na koncert oblíbené kapely

Charitní pečovatelská služba
Centrum osobní asistence
Denní stacionář
Sociálně terapeutická dílna
Služby prádelny, šicí dílny, tělocvičny a masérny

SPIRITUAL KVINTET
v neděli 5. října 2008 v 17.00

V případě zájmu kontaktujte: mobil: 731 598 800
tel: 461 310 569

v katolickém kostele v Proseči.

Humanitární sbírka:

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude

se uskuteční v sobotu 27. září od 10 do 18 hodin

použit na uhrazení koncertu.

v Proseči v Podměstí u Soukalů.

VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ:
Proseč

Perálec

Třída

Den a hodina

Vyučující

Třída

Den a hodina

Vyučující

1. a 2.

pátek od 11.55

P. Z. Mach

1. a 2.

čtvrtek od 13.00

Mgr. J. Renzová

3.

pondělí od 13.15

Bc. M. Bulvová

3. - 5.

čtvrtek od 13.00

P. Z. Mach

4. a 5.

čtvrtek od 13.15

pí. E. Skalníková

v Perálci začalo již tento týden (19.9.)

6. a 7.

pátek od 12.50

Mgr. P. Košňar

v Proseči začne v týdnu od 22. 9.

8. a 9.

středa od 14.00

P. Z. Mach
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21. srpen 1968 v Podměstí (1. část)
Čas sekání louky, kterou jsme měli „u stromu“, jak jsme říkali, nadešel. Domluvili
jsme se s manželem, že ráno, jak to dovolí
počasí, půjde sekat. Později že přijdeme
s dětmi se svačinou. Zatímco si připravuje
kosu, zapínám rádio. Vážná hudba. Pro
sebe si říkám, jak ráno vždycky hezky hrají,
a dnes vážná hudba! Hudba měla říci o
událostech, které naši zemi potkaly. Mezi
ní byl vstup zpráv a hlas, ze kterého šel
strach. „Vážení občané! Přátelé! Vpád cizích armád obsazuje naše města, průmysl,
význačné budovy, dráhy. Zvláště rozhlas,
dopravu… Naše zem je v okupaci cizích
armád!“ Nechápala jsem. Nešlo mi do hlavy, co slyším. Po těchto slovech jsem se
rozklepala. Ani jsem dál nedomyslela a zase
hlasatel rádia volá k národu. Vyzývá ke
klidu a opatrnosti. Volám manžela. „Tati,
něco se děje, já tomu nerozumím, pojď

honem domů…“ a zase další výzva vybízí ke
klidu a rozvážnosti.
Výzva rozhodla, že se louka sekat nebude.
Hleděli jsme jeden na druhého beze slova,
sebrala jsem odvahu a běžela uličkou do
náměstí za svými rodiči, abych je informovala a varovala. Doběhla jsem na Rybenskou ulici. Na křižovatku.
Náměstí tiché. Potkávám jen manžele Zachovy, kteří odjíždějí na rekreaci. Každý měl
v ruce zavazadlo. Šli na autobus, který je
měl vézt do Žďárce na vlak. Pozdravili jsme
se. Oni udiveni, proč se tak brzy ráno potkáváme. Neodpustila jsem si otázku, kamže jedou v tomto čase?! „Jedeme na
rekreaci.“ Moje vylekané podívání z očí do
očí pana Zacha zneklidnělo a říká: „Proč se
tak divíte?“ Dokázala jsem uspěchaně říci,
co se stalo: „Vždyť je okupace…“, spěchala

jsem za rodiči. Za rychlé chůze jsem dokázala Zachovým říci, co jsem slyšela v rádiu.
Panu Zachovi vypadl kufr z ruky a najednou
nemohl z místa. Před dům u rodičů jsem
doběhla a zvonila jako na poplach. Oba se
objevili v okně. Byli vylekaní a rozespalí.
Volám: „Je okupace, nevycházejte ven,
jsme obsazeni cizími vojsky. Opatrujte se…“
a běžela jsem domů k rodině a zase cestou
za humny. Zachovi se vrátili domů. Myslím,
že události toho dne nedovolily, aby někam
odjeli.
Marie Soukalová, Proseč
-pokračování příště-

Tatranec 2008
TATRANEC je název našeho letošního prázdninového putování s P. Mazurou a zároveň
jméno chatové osady, kde jsme byli ubytovaní. Stejně jako loni jsme jeli dvěma autobusy – kromě známých tváří jsme se tam
mohli seznámit s dalšími lidmi, protože jsme
tam byli z více farností, kde pan farář působil nebo působí.
Cestou na Slovensko jsme se zastavili ve
Slavkovicích v novém kostele Božího milosrdenství a zahájili jsme tam naše putování
mší, kromě toho jsme, ještě než jsme přejeli hranice,d navštívili kněžský seminář
v Olomouci.
V tomto početném společenství jsme spolu
strávili 9 dní. Byli jsme ubytovaní v chatové
osadě v Tatranské Lomnici a odsud jsme
podnikali jednodenní výlety – především do
hor a na poutní místa, ale navštívili jsme
např. i Žilinu a zbyl nám čas i na duchovní
program (mše, sdílení ve skupinkách), návštěvu aquaparků a sport. Téměř každý den
jsme měli společnou mši svatou, ať už ve
společenské místnosti v Tatranci, někde
v přírodě nebo v kostele. Viděli jsme toho
a zažili spoustu.
Na Lomnický štít jsme vyjeli lanovkou, na
Kriváň jsme se pak vydali pěšky – ti nejzdatnější vystoupili až na vrchol (2494 m). Další
pěší túra nás čekala ve Slovenském ráji na
Kláštorisko, kde jsou pozůstatky 700 let
starého kláštera.

Také jsme měli možnost být na řeckokatolické
bohoslužbě v Litmanové a uvědomit si odlišnosti od bohoslužby římskokatolické. Byli jsme
pak rádi za tu „naši“.
Večer jsme vystoupili na horu Zvir, kde se od
roku 1990 pět let dvěma dívkám zjevovala
Panna Maria, a nahoře jsme měli prostor pro
rozjímání. Den jsme pak zakončili společnou
adorací a modlitbou při svíčkách. Myslím si, že
to byly, jedny z nejkrásnějších chvil, kdy jsme
mohli pocítit Boží blízkost.
Další poutní místa, která jsme navštívili, byla
Levoča a Turzovka. Byli jsme se podívat ještě

např. v Žákovcích, což je zařízení pro sociálně slabé lidi (bezdomovce, tělesně i
duševně postižené).
Během putování za námi také přijel otec
Zdeněk Mach a strávil tam s námi nějaký
čas, což bylo fajn.
Myslím si, že pro nás toto putování bylo
zase takovým větším povzbuzením
ve víře ...
… díky Bohu (P. Mazurovi, Jendovi
a přípravnému týmu) za něj!
Jarča Stoklasová
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Třetí orelský cyklovýlet – 17.8.2008
V neděli 17.8.2008 se uskutečnil tradiční
výlet na kolech. Počasí nám celkem přálo, a
tak nic nebránilo tomu, abychom se společně vypravili na cestu. Ještě než jsme se
rozjeli, tak nám P. Zdeněk Mach požehnal
naše kola.
Naší první zastávkou byla nedaleká Toulovcova rozhledna, ze které byl krásný výhled
na blízké i vzdálené okolí. Z rozhledny jsme
se vydali přes Jarošov do Chotěnova, kde
jsme si mohli prohlédnout krásnou kapličku, která byla nedávno zrekonstruována.
Jelikož je kaplička zasvěcena Panně Marii
Nanebevzaté, pomodlili jsme se modlitbu
Anděl Páně a po krátkém odpočinku jsme
opět usedli na kola a pokračovali do Chotovic, ve kterých jsme navštívili malý kostel

zasvěcený sv. Prokopu. Zde nám pan Vopařil vyprávěl o historii obce Chotovice a
kostela. Vyprávění bylo velmi zajímavé a
poutavé. Závěrem si pan Vopařil vysloužil
velký potlesk, neboť své vyprávění několikrát zpestřil recitací básní. Nyní na nás
čekala už pouze poslední zastávka, a sice
První české muzeum cyklistiky na zámku
v Nových Hradech. Prohlídka byla opravdu
zajímavá a místy nás až překvapilo, na čem
naši předkové jezdili. Především nás zaujala kola z konce 19. století s dřevěnými
ráfky, a také „bitevní“ kola z 2. světové
války, která byla vybavena brašnami na
granáty! Po prohlídce muzea jsme se vypravili zpět směrem k Proseči. Cestou jsme
se ještě zastavili v restauraci Renospond,
kde jsme se na závěr občerstvili. Tečku za

cyklovýletem udělalo výborné pohoštění u
Šplíchalů na Pasíčkách.
Všem čtrnácti účastníkům se cyklovýlet
moc líbil a už se všichni těšíme, až se společně vypravíme na další, a také věříme, že
se k nám přidají i další příznivci tohoto
krásného sportu.

Vlasta Redl v Chotovicích
V pátek 29.8.2008 se v Chotovicích na
zahradě Domu sv. Josefa uskutečnilo společenské odpoledne.
Zaměstnanci Farní charity Nové Hrady
připravili spoustu soutěží a her, kterých se
zúčastnili jak uživatelé Denního stacionáře,
tak hosté z Domu na rozcestí ze Svitav a
z Denního stacionáře z Rychnova nad Kněžnou, kteří do Chotovic přijeli na návštěvu.
Soutěžit přišlo i několik dětí z Chotovic.
Všichni statečně bojovali, a proto byli odměněni sladkostmi a drobnými dárky. Nechybělo ani občerstvení. Opékaly se buřty,
vařila se káva, točilo se pivo a limonáda,
podávaly se koláče a zákusky.
Odpoledne uplynulo jako voda a přiblížil se
večer, na který se všichni moc těšili. Měli
k tomu důvod, protože k nám zavítal zpěvák Vlasta Redl s doprovodnou skupinou,
aby nám zahrál a zazpíval.

Kolem 18. hodiny se pomalu začali scházet
a sjíždět první návštěvníci. Počasí se zrovna
moc nevydařilo, ale nikomu to nevadilo.
Koncert navštívilo asi 120 lidí. Všichni
účastníci mohli využít připraveného občerstvení a zakoupit si něco z nabízeného
zboží u stánku. Prodávala se nejen keramika, hračky, trička a různé drobné dárky,
které se vyrábějí přímo v Domě sv. Josefa,
ale také výborné koláče, které pro nás
upekly obětavé ženy z Chotovic. Moc jim
za to děkujeme.
Myslím si, že se nám tato akce vydařila a
všichni odcházeli spokojeni.
Doufám, že jsme se takto nesešli naposledy a že budeme v této tradici pokračovat.
Za pracovníky FCH
Ludmila Chadimová

Pěkná
vzpomínka
V úterý 26. srpna připutovala mládež od
Hradce, aby navštívila svého duchovního
otce v novém působišti v Proseči. Ve středu byli všichni na mši sv. v Nových Hradech. Když si prohlédli staré památky,
skromně posnídali na faře. Před snídaní se
společně pomodlili.
Byla to příjemná atmosféra; i když je mi
82 let, bylo mi s nimi dobře a připomnělo
mi to léta, kdy jsem i já byla mladá jako
oni. „Láska Boží všude zářiti z nás bude,
my světlo ponesem…“ Tenkrát jsme tuto
písničku zpívali, dala by se užít i o těchto
mladých lidech, kteří mají život před sebou. Přeji jim všem, aby láska Boží z nich
zářila po celý jejich život. Budu na ně ráda
vzpomínat. Pán jim žehnej, ať vytrvají pod
ochranou Panny Marie.
Marie Šplíchalová, Nové Hrady

Koncert byl pořádán i pro veřejnost.
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