
Při přípravě nám má pomoci brožurka „Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice 
(modlitby – četba – zamyšlení)“, kterou obdržíme přes biskupství. Tato novéna začíná 8. září a modlili bychom se ji společně 
na konci mše svaté. Nepochybně je pro nás křesťany tato návštěva veliký dar a tak se modleme, aby byla i velikým požehná-
ním nejen pro nás, ale pro celou vlast. 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zapojili do sekání trávníku kolem kostela a fary jak v Proseči tak i v Nových Hradech. 
Také děkuji všem, kteří přispěli jakýmkoli způsobem k údržbě kostela i fary anebo vytvořili i něco nového. Všem vám patří 
zvláštní požehnání za vaši službu. 

V Nových Hradech jsme prožili krásný farní den. Děkuji všem, kdo přispěli svojí pomocí při jeho realizaci. 

Všechny vás s úctou zdravím a velice rád vám žehnám. 

Váš o. Zdeněk 
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MM ILÍILÍ   FARNÍCIFARNÍCI,,  
skončily prázdniny a máme tady opět září. Jistě nyní rádi vzpomínáte na to, co hezkého jste během dovolených a prázdnin pro-
žili. Budu rád, když se s námi o pěkné zážitky podělíte. Věřím, že jedny z nejkrásnějších jsou, když rodina může být spolu, 
zvláště o dovolené. Je to příležitost navzájem se více poznat a upevnit vzájemné vztahy. Doufám, že se vám podařilo si o do-
volené dobře odpočinout a načerpat nových sil, aby se vám dílo lépe dařilo. 

Začínáme nový školní rok a v něm chceme pokračovat v aktivitách, které jsme během prázdnin nechali odpočívat. Jedna 
z velmi důležitých je vyučování náboženství ve školách, ale i mimo ně. Dále jsou to různá setkání od dětí přes mládež, rodiny 
až po seniory. Termíny bychom naplánovali během září. 
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 Farní 

V těchto dnech se chystáme na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v naší vlasti. Je to pro nás veliká událost, a proto chce-
me být také přítomni. Z našich farností se přihlásilo 48 farníků do Brna a 40 farníků do Staré Boleslavi. Do Brna je nás přesně 
na autobus, ale do Staré Boleslavi je nás do autobusu zatím necelých třicet. Mohu vám však sdělit, že kdo se z jakýchkoliv 
důvodů nestačil přihlásit a tak si včas zajistit místenky, má nyní možnost se ještě přihlásit. Já bych pak tyto další místenky vy-
zvedl v Hradci Králové.   

 

Křtiny Helenky Štikové v Nových Hradech. 

Dětem 
 
Prázdniny nám uběhly  
jako voda v řece,  
ale pěkné vzpomínky  
zůstaly nám přece. 
 
Ve škole zas sedíme  
a pilně se učíme,  
aby radost měl  
náš pan učitel. 
 
Pane Bože, pomáhej 
nám,  
ať jsme také hodní,  
na tu naši dobrou vůli  
milostivě shlédni.  
        

Marie Šplíchalová, 
Nové Hrady 

 



 Jakou máte představu o využití fary a přilehlých budov? 
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Milí farníci, 

rád bych vás informoval o novém systému zabezpeče-
ní sekání travních ploch kolem kostela v Nových Hra-
dech. Na Pastorační radě padl návrh, že by bylo dobré  
podělit se o práci – sečení trávy kolem kostela. Poved-
lo se nám sestavit celkem pět skupin – podle jednotli-
vých obcí naší farnosti: skupiny z Chotovic, Mokré 
Lhoty, Libeciny, Jarošova a z Příluky.  Tyto skupiny 
budou postupně provádět již dle vlastního uvážení a 
potřeby tuto práci a vždy po posečení zapíší datum 
sečení do tabulky vzadu na vývěsce v kostele. Tím 
bude zabezpečena informovanost další skupinky, která 
má provádět následující sečení.  

Doufám, že se nám tento systém osvědčí a budeme mít 
okolí kostela hezčí. Takže děkujeme všem „sekáčům“ 
za vykonanou i za budoucí práci. 

Pavel Boštík, Pastorační rada   

Sečení travních ploch  
kolem kostela sv. Jakuba  

v Nových Hradech 

FFARNÍARNÍ   DENDEN  VV   NNOVÝCHOVÝCH  HHRADECHRADECH  
V neděli 26. července, v poutní den novohradské farnosti, jsme měli 
možnost poprvé setrvat ve společenství až do pozdních odpoledních 
hodin. Po duchovním občerstvení při slavení poutní mše svaté, kdy 
jsme zároveň byli svědky křtu Helenky Štikové, na nás čekalo i ob-
čerstvení pro naše tělesné schránky. A tak nám již nic nebránilo a 
mohli jsme se vzájemně setkávat a snad se i více poznávat a sbližo-
vat. Celkovou atmosféru dotvořila živá hudba a bohatý program her 
a soutěží pro děti každého věku. Zpřístupněny byly prostory fary a 
přilehlých budov a nevšedním zážitkem jistě byla prohlídka panské 
hrobky rodu Chamaré.  

Děkuji otci Zdeňkovi za tento nápad. 

Romana Poslušná 

Co byste v našem farním společenství rádi změnili  

nebo nového přivítali. 

Jakým způsobem, podle Vás,  

by se měla fara rekonstruovat? 

Anketa 
nejčastější odpovědi na anketní otázky z farního dne 

• Jsem spokojen/á. 

• Více (podobných) kulturních a vzdělávacích akcí. 

• Zapojení mládeže při úklidu a výzdobě kostela - jmenování zod-
povědné osoby.  

• Kurs pro snoubence a partnerské vztahy. 

• Zvonění poledne z kostelní věže o víkendech.   

• Ještě více porozumění mezi farníky, mezi starší a mladší genera-
cí. 

• Zpívání původních (mariánských) písní při bohoslužbách. 

• Aktivity pro děti, služby ministrantů ve všedních dnech, spolu-
práce s OÚ Nové Hrady a lidmi, kteří nenavštěvují bohoslužby. 

• Společenská místnost na faře se sociálním zázemím pro setkává-
ní farnosti i jejích jednotlivých skupin (mládeže, rodin, dětí, mi-
nistrantů, skautů a seniorů…)  

• Využití orlovny na různé sportovní, kulturní a vzdělávací akce. 

• Možnost rekreace křesťanských rodin.  

• Byt pro kněze.  

• Místo pro setkávání, třeba i malou kavárnu. 

• Půda na přespávání mládeže ve spacácích. 

• Projekt na celkovou rekonstrukci, žádost o dotaci EU, památko-
vý úřad…  

• Hlavně neprodávat.  

• Odborně a rychle. 

Dne 8. 7.-18. 7. jsme byly na skautském táboře na Pá-
nově kopci u Proseče. Hrály jsme celotáborovou hru, 
která se jmenovala „Hledání ztraceného pokladu tem-
plářských rytířů“. Byly jsme rozděleny do skupinek 
podle jmen dětí ve filmu, podle kterého byla celotábo-
rová hra. Chtěly jsme najít poklad templářů. Černé 
bratrstvo ho ale chtělo najít první, tak jsme s nimi o 
poklad soupeřily. Při etapových hrách jsme postupně 
získávaly vodítka k nalezení pokladu. Nakonec jsme 
poklad vybojovaly, tak to dobře dopadlo. Úplně nako-
nec jsme viděly film, podle kterého celotáborová hra 
byla. Tento tábor byl velice pěkný a zábavný. 

Jarča, Verča a Klára 

SSKAUTSKÝKAUTSKÝ   TÁBORTÁBOR  

 

 

U příležitosti oslav výročí 100 let od založení se koná  

ORELSKÝ PLES  
 sobota 12. září 2009 ve 20 hodin  

sokolovna Proseč 
vstupné 80 Kč, k tanci a poslechu hraje MIX 

Občerstvení a bohatá tombola zajištěna. 
Vstup ve společenském oblečení. 

rezervace místenek na tel: 723 468 588 
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V dřívějších dobách bylo zvykem, že umělci z Prahy jezdili obo-
hacovat kulturní život venkovanů. Ale časy se mění. O druhém  
víkendu v červnu zavítala část Náhodného seskupení NAŽIVO do 
stověžaté matičky Prahy, aby zde prožila pestrý víkend se zlatým 
hřebem – nedělní mší svatou s prvním svatým přijímáním 
v kostele sv.Vojtěcha v Dejvicích. Tento kostel je součástí areálu 
arcibiskupského semináře. Naše naživáčková vedoucí Kristýna 
zde působí jako varhanice. 

Po páteční únavné cestě jsme se ubytovali u Kristýny. Druhý den 
ráno jsme vyrazili na výlet do trojské botanické zahrady a do 
ZOO. Pohodový slunný den uběhl velice rychle a museli jsme se 
vrátit na byt, kde jsme absolvovali několikahodinovou zkoušku, 
na kterou dorazili někteří opozdilí naživáčci, a také pěvecká vý-
pomoc z řad našich pražských kamarádů. Zkouška plynule přešla 
v oslavu „dvojinženýrství“ Péti Lacmana, zdárného zakončení 
lékařského studia Lenky Dastychové a 1. narozenin Verunky Ze-
lenkové. V neděli dopoledne jsme zpestřili mši rytmikou a 
s ostatními věřícími jsme přivítali ke stolu Páně sedm dětí.  

Po požehnání jsme byli odměněni potleskem a pan farář nás požá-
dal, abychom zase někdy přijeli. Po mši jsme si pochutnali na 
výborných koláčích, protože maminka Řebíčková se nedokázala 
smířit s tím, že po tolika letech je zkouška NAŽIVO jinde než u 
ní v obýváku, a tak nám alespoň k dejvickému kostelu nechala z 
Proseče poslat vlastnoručně napečené koláče. 

Výlet do Prahy nás obohatil o nové zážitky a zkušenosti, a tak 
doufáme, že se sem ještě někdy vrátíme.  

Ludmila Řebíčková 

NAŽIVO NAŽIVO   
DOBÝVÁDOBÝVÁ   SVĚTSVĚT  

Shodou okolností jsem se ocitla letos v červenci na Cha-
rismatické konferenci v Brně. Byla nejen plná zajíma-
vých přednášek, nádherných ranních chval, mší svatých, 
byla obdivuhodná i v tom, že když se sejde 5000 lidí a 
600 dětí, může vše probíhat v dobré náladě a ohledupl-
nosti. Mohli jsme si koupit nebo nahlédnout do mnoha 
pěkných knih, protože tam byla zastoupena  asi všechna 
křesťanská nakladatelství. A tam jsem se setkala se sym-
patickou paní, která se mi svěřila se svým zážitkem: 

„Šla jsem se o přestávce podívat na knihy, vzala jsem do 
ruky knihu od Eliase Velly a otevřela ji náhodně na stra-
ně 60 - a užasla jsem - byla to kapitola jakoby ušitá na 
mé současné trápení - mám totiž muže alkoholika a tam 
bylo přesně napsáno, jak se k němu chovám a jak bych to 
s ním měla zkusit úplně jinak…“ Viděla jsem, jak moc ji 
to nadchlo a dodalo elán. 

Co dodat, snad jak je úžasné být křesťanem. 

                                                                                -abc 

VZPOMÍNKAVZPOMÍNKA     
NANA   CHARISMATICKOUCHARISMATICKOU    

KONFERENCIKONFERENCI    
20092009  

Jak se již stalo tradicí, letos se znovu stal ten zázrak, že se opět 
uskutečnilo putování, kterému šéfoval pan farář Josef Mazura. I 
když bylo trochu netradiční, protože toho putování zas tak moc 
nebylo. Měli jsme jedno stálé místo, ze kterého jsme pořádali 
výlety do blízkého či vzdáleného okolí. Jedna cesta vedla po sto-
pách Svatého otce Benedikta XVI. Vydali jsme se také na pře-
chod Šumavy, při kterém jsme zdolali její nejvyšší český vrchol 
Plechý. Další cesta vedla do rakouských Alp. Přespali jsme na 
„střeše Evropy“ - na Dachsteinu, kde jsme prožili krásný západ i 
východ slunce, s úchvatným výhledem na okolní hory, a hlavně 
celonoční adoraci. Tato noc byla pro většinu nejsilnějším zážit-
kem z celého putování. Do naší lipenské základny za námi přijel 
Tomáš Řehák, který povídal o lásce, sexu a vztazích a o tom, jak i 
v těžkosti nalézt Boha. Ovšem nejdůležitější, co se nám podařilo 
vybudovat, bylo dobré společenství. Základem byla každý den 
mše svatá a společné modlitby. Celkově to pro mě byla taková 
duchovní obnova a odjel jsem domů s tím, že jsem ze společen-
ství a připraveného programu dokázal načerpat radost, sílu i nadě-
ji do dalších dnů. Věřím, že tomu tak bylo i u ostatních 83 spolu-
putovníků. 

Pavel Vích 

LL IPNOIPNO  20092009  
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PPRAVIDELNÝRAVIDELNÝ   POŘADPOŘAD   BOHOSLUŽEBBOHOSLUŽEB    

KKALENDÁŘALENDÁŘ  

PPŘEHLEDŘEHLED  INTENCÍINTENCÍ  

31. 8. - 3. 9. dovolená  

  4. 9. pátek Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

    Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

  5. 9. sobota Chotovice: 16.00 modlitby za duchovní povolání 

      16.30 mše sv. 

  6. 9. neděle 23. neděle v mezidobí 

    při mši sv. žehnání školákům a školních potřeb 

    Proseč: 18 - 20 svátost smíření, adorace 

  10. 9. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření, adorace 

      18.00 mše sv. 

  11. 9. pátek Česká Rybná: 15.30 mše sv. 

  13. 9. neděle 24. neděle  mezidobí   

  18. 9. pátek Chotovice: 9.00 mše sv. - kaple sv. Josefa 

  20. 9. neděle 25. neděle v mezidobí   

  27. 9. neděle 26. neděle v mezidobí 

návštěva Sv. otce Benedikta XVI. v Brně 

tuto neděli nebudou žádné mše sv. v našich farnostech 

  28. 9. pondělí   slavnost sv. Václava 

návštěva Sv. otce Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi 

    Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

    Proseč: 18.30 mše sv. 

  1. 10. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření, adorace 

      18.00 mše v. 

  2. 10. pátek Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

  4. 10. neděle 27. neděle v mezidobí   

    Proseč: 18 - 20 svátost smíření, adorace 

  11. 10. neděle 28. neděle v mezidobí   

  18. 10. neděle 29. neděle v mezidobí   

Změny vyhrazeny dle aktuální situace. Upřesnění při neděl-
ních ohláškách a také na našich webových stránkách:  

www.farnispolecenstvi.cz. 

• Modlitba růžence vždy 30 min. před mší sv. 

• Svátost smíření vždy 30 min. před mší sv. (kromě nedělí v Nových 
Hradech a Perálci) a také jak je uvedeno v kalendáři. 

Farní společenství:  

časopis pro vnitřní potřebu  
farností  Proseč, Nové Hrady a Perálec.  

Duchovní správa: Mgr. Zdeněk Mach 

tel.: 603 275 062. 

Těšíme se na vaše příspěvky, 
 které můžete zasílat na e-mail: 

fs@1969.cz 

Uzávěrka příštího vydání:  
4. 10. 2009. 

 

Nové Hrady - intence a žalmy 
6. 9. Za Marii a Stanislava Sokolovy. ž: Petr Poslušný 

9. 9. Za Josefa a Marii Bartošovy a rodiče z obojí strany. 

13. 9. Za Václava Šimka a duše v očistci. ž: Anežka Nováková 

16. 9. Za rodinu Cibulkovu, živé i zemřelé členy. 
20. 9. Za Marii Novotnou, manžela a rodiny jejich dětí.                              

ž: Dáša Nováková 

23. 9. Za Marii a Vincence Halouskovy. 

27. 9. Za Marii Poslušnou. ž: Růžena Odehnalová 
28. 9. Za Václava Staňka a manželku a za obrácení dětí a dar víry pro 

vnoučata. 

30. 9. Za rodiče Niklovy a Černínovy a jejich děti. 

2. 10. Za Marii a Adolfa Vacka a syna Ády. 

3. 10. Za Josefa a Marii Boštíkovy. 
4. 10. Za manžele Lebedovy, rodiče z obojí strany, syna Václava a jeho 

manželku a vnuka Miloše. ž: Romana Poslušná 

7. 10. Za živé a zemřelé členy rodiny Linhartovy. 
11. 10. Za živé a zemřelé členy rodiny Hruškovy a Vávrovy.                         

ž: Vendula Axmanová 

14. 10. Za víru a obrácení dětí a vnoučat. 

18. 10. Za Jana Pešinu, rodiče a celý rod a duše v očistci. ž: Karel Vopařil 

  Proseč Nové Hrady Perálec 

neděle 8.00 9.30 11.00 

pondělí 7.45     

středa 18.30 8.00  

čtvrtek 7.45     

pátek 18.30   
sobota 18.30     

Perálec - intence 
6. 9. Za rodinu Saláškovu. 

13. 9. Za manžele Talackovi a rodiny jejich dětí. 

20. 9. Za Františka a Vítězslavu Reslovi, jejich rodiče a sourozence. 

27. 9. Za Václava Pokorného, syna a celý rod. 

4. 10. Za zemřelé a živé členy rodiny Vostřelovi, Reslovi a Slámovi. 

11. 10. Za manžele Kulhavovi a syna Františka. 

18. 10. Za Lukáše Pražana. 

Proseč - intence a čtení 
2. 9. Za rodiče Vobejdovy a Soukalovy, živé i zemřelé z rodů. 

3. 9. Za rodiče Křiklavovy a jejich děti živé i zemřelé.  
6. 9. Za Štrumfovy a Kašparovy, živé i zemřelé.                                         

čt: Vlasta a Jiří Taláckovi 

9. 9. Za Josefa Tlustého, manželku a švagrovou. 

13. 9. Za rodinu Odehnalovu a Nekvindovu. čt: Pavla a Jan Černí 

14. 9. Za Alžbětu Beranovou a jejich rod. 

19. 9. Za Aloisii Vobejdouvou a manžela. 
20. 9. Za Julii a Antonína Javůrkovy.                                                              

čt: Andrea Odehnalová, Eva Rabová 

27. 9. Za Jiřího Javůrka, rodiče Rabovy a vnuka Libora.                               
čt: Marie a Lucie Kulhavých 

28. 9. Za Václava Stříteského a Miladu Stříteskou a jejich rodiny. 

30. 9. Za rodinu Crudimskou a Kolářovu. 

3. 10. Za zemřelé a živé členy rodiny Bartošovy a Královy. 
4. 10. Za Františka Skálu, rodiče z obojí strany a za živí i zemřelé z těchto 

rodů. čt: Marie a Růžena Soukalovy 

9. 10. Za Boženu Baťovu, manžela a dceru. 
11. 10. Za Josefa a Marii Roušarovi a za živé i zemřelé z toho rodu.          

čt: Jana a Josef Roušarovi 

12. 10. Za Jiřího Bureše a rodiče z obojí strany. 

15. 10. Za Danu Marešovou a jejího tatínka. 

18. 10. čt: Petra a Pavla Šplíchalovy 


