
Velmi často se člověk v dnešní době ničí proto, že si už neumí udělat volný čas a zastavit se, 
porozhlédnout se a uvědomit si sebe sama; už si netroufá zamyslet se, protože se leká zodpo-
vědnosti. Spěch mu dává dojem života. Ve skutečnosti se pouze ohlušuje, utíká před sebou 
samým a odsuzuje se k pudovému životu. Není už zcela člověkem, ale dostává se na úroveň 
zvířete. Ochota zastavit se je první krok, který člověku dovolí vrátit se k sobě samému. 

Máš-li strach zastavit se, může to skutečně znamenat, že máš strach potkat sám sebe. A máš-li 
strach ze setkání se sebou samým, je to proto, že už na sebe nejsi zvyklý, již se neznáš, bojíš 
se svých výčitek a požadavků. 

Být ochoten zastavit se znamená být připraven pohléd-
nout na sebe. Nemusíš ale na sebe hledět sám. Sobě 
plně porozumíš a sebe poznáš jen ve světle Boha, kte-
rý tě stvořil k naplněnému životu. 

„Nezabíjej čas, je ti dán Prozřetelností Boží; Bůh je v 
něm přítomen, zve tě k přemýšlení a k rozhodnutí, aby 
ses stal více člověkem.“ (Podle M. Quista) 

Pro chvíle kratšího odpočinku pro vás a vaše děti může 
být třeba i naše farní zahrada, na které se za přispění 
firmy Ergotep podařilo vybudovat dětské hřiště. 
Všichni jste na zahradu srdečně zváni. 

Přeji vám všem pěkné a radostné prožití období prázd-
nin, abyste si o dovolené opravdu odpočinuli a načer-
pali nových sil. K tomu vám žehná  

o. Zdeněk  
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Proseč       Nové Hrady       Perálec 

cena: dobrovolný příspěvek (náklady na jeden výtisk Kč 10.-) 

MM ILÍILÍ   FARNÍCIFARNÍCI,,  
vstupujeme do období letních prázdnin a dovole-
ných. Děti se již těší na čas volna i táborů a do-
spělí plánují dovolené a rekreaci. Rád bych se 
zastavil u slova rekreace. Toto slovo pochází z latiny a je spojeno z předpony re (znovu, opět) 
a slovesa creare (tvořit, stvořit), česky znovu stvořit – obnovit, osvěžit. Bůh nás lidi stvořil se 
složkou tělesnou, ale i duševní a duchovní. Dovolená má být pro nás odpočinkem pro celého 
člověka. 

„Dovolená je časem pro volné chvíle, pro klid, pro tělesný a duševní odpočinek. Přesto zůstá-
vá naše psychika mnohdy ošizena, bez odpočinku. Aby si člověk mohl odpočinout, potřebuje 
čas. V hlavě totiž nelze něco jednoduše přepnout a změnit životní rytmus. 

Dovolenou mají mnozí přesně naplánovanou měsíce předem. A po konci dovolené se cítí tak, 
že by se z ní potřebovali zotavit. Umíme dnes ještě vůbec odpočívat, skutečně vypnout? Do-
přejeme si okamžiky, kdy se necháme "políbit" volnou chvílí? 
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VOLNÁ CHVÍLE: 

• znamená "nemít žádnou práci", (což ale není nicnedělání, nuda, lenošení...) 

• znamená  "něco nemuset" 

• znamená být volný od výkonnosti a něčích požadavků, volný od toho být neustále ve stře-
hu a k dispozici jak to bývá v zaměstnání, volný od tlaku různých úkolů, či nadřízeného 

• znamená "přijití k sobě", "přebývání u sebe a se sebou", je to opak rozptýlení a neustálého      
odvádění pozornosti 

• je jednou z cest k sobě samému, do svého nitra... 

"Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte 
a jste obtíženi a já vás občerstvím," 

praví Ježíš. 

 

 

Dětské hřiště na farní zahradě v Proseči. 
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EEKONOMICKÁKONOMICKÁ   RADARADA   FARNOSTIFARNOSTI  (ERF)(ERF)  

Dne 5. 4. 2009 byly jmenovány dvě eko-
nomické rady pro farnosti Proseč + Perá-
lec a pro farnost Nové Hrady. 

Úkolem ERF je napomáhat k tomu, aby 
majetek farnosti byl spravován šetrně, 
obezřetně a spolehlivě. 

Z přehledu našeho hospodaření je zřejmé, že 
nedisponujeme žádnými velkými finančními 
prostředky a že jsme téměř stoprocentně odká-
záni na Vaši štědrost a dobrotu srdce, za co 
Vám jistě patří vřelý dík a upřímné zaplať Pán 
Bůh. 

Ani letos tomu nebude jinak, protože se nám 
naskytla výhodná koupě měděné krytiny na 
oplechování věže. Už dnes se na Vás obracíme 
s prosbou, zda byste byli tak hodní a každou 
„volnou korunku“ dali do prasátka, protože ke 
konci roku vyhlásíme sbírku. Oblékli jsme 
kostelíček do nového kabátu, ještě potřebuje-
me fešný klobouček. Předem mnohokrát děku-
jeme. 

Firma Ergotep požádala o bezplatný pronájem 
farní zahrady, kde bude na její náklady vybu-
dováno dětské hřiště, které bude sloužit všem 
dětem v Proseči. Smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou 5 let, pozemek bude veden jako 
věcné břemeno. 

Za ERF Proseč: Eva Rabová 

Zpráva z ERF Proseč 

Sbírky v roce 2008: 
245.000 Kč  farní sbírky 

55.000 Kč  účelové sbírky (misie, pojištění, 
bohoslovci atd.)   

300.000 Kč  celkem 

V roce 2009 bude na Fond solidarity (FS) ode-
sláno 24 000 Kč, tj. 10% ze sbírek určených pro 
farnost. 

Složení ERF Proseč:  

předseda: P. Mgr. Z. Mach  

členové:  Ing. M. Břeňová  

 Ing. J. Dvořák  

 E. Rabová   
Za PRF bude zvolen jeden zástupce. 

Složení ERF Nové Hrady: 

předseda: P. Mgr. Z. Mach  

členové:  Ing. P. Boštík  

 V. Nádvorník  

 P. Poslušný  

ROZPOČET PRO ROK 2009 
(vychází ze skutečnosti r. 2008) 

   

 PROSEČ NOVÉ HRADY 

P  Ř  Í  J  M  Y :   
Internet/pronájem 10 000 2 497 

Sbírky 300 000 150 000 

Dary 32 000 10 000 

Příjmy celkem 342 000 162 497 

 V  Ý  D  A  J  E :   
Bohoslužebné 15 000 5 000 

Režie 80 000 75 000 

Fond solidarity 24 000 11 373 

Účelové sbírky 55 000 35 000 

Opravy 90 000 40 000 

Ostatní 78 000 0 

Výdaje celkem 342 000 166 373 

FINANČNÍ PROSTŘEDKY K 1. 1. 2009 

   
 PROSEČ NOVÉ HRADY 

Bankovní účet 215 442 88 273 

Pokladna 15 758 14 311 

PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH  
za období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 (stav ke konci období) 

   

 PROSEČ NOVÉ HRADY 

P  Ř  Í  J  M  Y :   
Nájemné 10 000 2 497 

Dary fyz. a práv. osob - tuzem. i zahr. 31 885 6 861 

Úroky z vedení běžného účtu 1 346 0 

Příspěvek obecní, krajský a státní 5 000 0 

Náhrady škod 0 5 164 

Příjmy celkem 334 259 155 877 

 V  Ý  D  A  J  E :   
Bohoslužebné výdaje 14 108 270 

Režijní výdaje 74 045 73 703 

Opravy památek 0 6 164 

Opravy ostatní 22 601 146 

Odeslané sbírky a příspěvky diecézi 55 006 7 844 

Daň z příjmů PO,z nemovit., z přev.nem. 12 668 1 377 

Nákupy dlouhodobého majetku 24 621 0 

Ostatní výdaje 70 101 4 234 

Výdaje celkem  273 150 93 738 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 61 109 62 139 
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Letošní Velikonoce jsem strávila poprvé jinde než 
doma – vyrazila jsem s kamarádkou z Moravy do 
Příchovic. 

Přijely jsme tam ve čtvrtek odpoledne a hned jsme 
tak nějak přirozeně zapadly do kolektivu a zapojily 
se do programu. Ještě tam nebylo tolik lidí, ale 
přijížděli další (nejvíce nás bylo na Bílou sobotu). 

Je úžasné, jak opravdově a v jaké atmosféře jsme 
mohli i v tak velkém počtu Velikonoce prožít. Na 
tom, jaké to bylo, se každý nějak podílel; někdo 
pomáhal v kuchyni, někdo jiný např. připravoval 
liturgii nebo se připojil k hudební skupince. 

Zelený čtvrtek s námi strávil P. Mirek Šimáček a 
pověděl nám, jak on před mnoha lety 
v Příchovcích začínal - sloužil mši na Zelený čtvr-
tek jenom s varhaníkem, a jak tu centrum pro mlá-
dež vlastně vzniklo. Samozřejmě nechyběla adora-
ce v Getshemanské zahradě.  

Velký pátek jsme prožili více v tichosti a měli více 
prostoru pro přemýšlení. Dopoledne také začaly 
v kuchyni přípravy na sobotní agapé. Večer po 
velkopátečních obřadech jsme si také vyslechli 
svědectví o kříži od řádové sestry a  od maminky 
od rodiny. 

Na Bílou sobotu už přípravy na vigilii a agapé 
vrcholily a těšili jsme se na večer. Kromě toho nás 
navštívil – předseda KDU-ČSL Jiří Čunek. Pově-
děl nám o svém životě a politice. Měli jsme mož-
nost se ho ptát na to, co nás zajímá a diskutovat 
s ním. Při večerní vigilii, která začala ve 22 hodin, 
jsme si připomněli, že Ježíš vstal z mrtvých, a Jan-
ča, jedna z nás, byla pokřtěná. Byl to velmi silný a 
vzácný okamžik, který jsme prožili s ní. Po vigilii 
v kostele následovalo agapé, na kterém jsme to 
všechno oslavili. Zpívalo se, tančilo, povídalo, 
bylo spousta jídla a celá oslava byla zakončena 
společnou modlitbou.     

V neděli nás čekala slavnostní mše, po ní jak jinak 
než slavnostní oběd. Odpoledne bylo volnější a 
každý ho strávil tak, jak mu bylo milé. 

V pondělní dopoledne jsme šli na mši, a pak už 
utíkaly před kluky a jejich pomlázkami, přesto to 
některé odnesly, tak z toho vznikl „vodní boj“ a 
někteří se vrátili jako vodníci. 

Odpoledne už jsme se vraceli do svých domovů… 

Uvědomila jsem, že Velikonoce se v takovém spo-
lečenství dají prožít tak nějak intenzivněji. Účastí 
na obřadu to pro nás nekončilo, díky programu 
jsme ve společenství s Ježíšem prožívali celý den. 
To bylo někdy těžké, ale zároveň to bylo to nejú-
žasnější. 

Jarča Stoklasová 

VVELIKONOCEELIKONOCE                              
VV   PPŘÍCHOVICÍCHŘÍCHOVICÍCH  

SSETKÁNÍETKÁNÍ   SENIORŮSENIORŮ  

Setkání seniorů nabízí nové možnosti více se navzájem poznat při záli-
bách, vzdělávání i sdílení se. Pozvěte i ty, kteří nechodí do kostela. 

Setkáváme se ve středu po ranní mši svaté v Nových Hradech. Setkání 
proběhla již čtyřikrát a měla následující program: 

Vzdělání a učení je celoživotním procesem a je smysluplné až do vyso-
kého stáří. Program setkání je třeba si domluvit, abychom se cítili dobře 
a vyslovili své přání. 

Děkuji našemu P. Zdenku Machovi, p. Jaroslavu Cibulkovi i všem, kteří 
pomáhají připravit setkání. 

Naší další aktivitou je pletení obinadel. Podařilo se nám zaslat zásilku 
33ks. Dr. B. Riedl. Tato obinadla jsou pro ambulanci malomocných pod 
správou karmelitánů  A/M Amicizia Missionaria – indická Kalkata, Mi-
sionářky lásky bl. Matky Terezy. 

Také sbíráme nepotřebné funkční dioptrické brýle. Čočky musí být pře-
měřeny a očíslovány v Optice dioptriemi. 

Je to nádherný pocit, krása života všedního dne ,,májové“. Díky moc! 

Stanislava Vopařilová - animátor 

1. setkání Promítání filmu "Ivetka a hora". 

2. setkání 
1. 4. 

Trénink paměti - motorika. Duchovní program měl P. Zdeněk 
Mach na téma "Duch - duchovní" - co se myslí pod pojmem 
duchovní život - vzkříšení. 

3. setkání 
22. 4. 

Přednáška pana Jaroslava Cibulky na téma: Historie kostela 
sv. Jakuba. Duchovní program měl P. Zdeněk Mach na téma 
"Být nositelem naděje" - Ezechiel - dám vám nové srdce. 

4. setkání 
13. 5. 

Duchovní program P. Zdeňka Macha pokračoval v tématu 
"Ezechiel". 

5. setkání 
3. 6. 

Turistický výlet do Vraclavi s prohlídkou barokního areálu. 

Když je člověk zamračený, 

druhé k sobě nevábí, 

každý se mu radši vyhne 

kolik metrů do dáli! 

 

Úsměvem si druhé získáš, 

uvidí, že máš je rád 

i když sám jsi velmi chudý 

a nic nemůžeš jim dát. 

Boháči jsou často smutni, 

že nemají víc, 

pro radost jdou k chudákovi, 

který nemá nic. 

 

Úsměv, to je pozdravení 

bez řečí a beze slov, 

není k tomu zapotřebí 

učebnice ani sloh.   

ÚÚSMĚVSMĚV   

Marie Šplíchalová 
Nové Hrady 
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KKALENDÁŘALENDÁŘ  

• Modlitba růžence vždy 30 min. před mší sv. 

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

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

www.farnispolecenstvi.cz. 

PPRAVIDELNÝRAVIDELNÝ   POŘADPOŘAD   BOHOSLUŽEBBOHOSLUŽEB    
OO  PRÁZDNINÁCHPRÁZDNINÁCH  

  3. 7. pátek Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

    Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

  4. 7. sobota Chotovice: 16.00 modlitby za duchovní povolání 

      16.30 poutní mše sv. (sv. Prokop) 

  5. 7. neděle Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

    Proseč: 18 - 20 svátost smíření, adorace 

  12. 7. neděle 15. neděle v mezidobí 

  17. 7. pátek Česká Rybná: 15.30 mše sv. 

  19. 7. neděle 16. neděle v meziobí 

  Příluka: 15.00 poutní mše sv. (PM Karmelská) 

  23. 7. čtvrtek Chotovice: 9.00 kaple sv. Josefa - charitní dům 

  26. 7. neděle 17. neděle v mezidobí 

  Nové Hrady 9.30 poutní mše sv. (sv. Jakuba) 

  Nové Hrady: 17 - 19 svátost smíření, adorace 

  Proseč: 16.00 setkání rodin, farní zahrada 

  2. 8. neděle 18. neděle v mezidobí 

  Proseč: 18 - 20 svátost smíření, adorace 

  7. 8. pátek Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

  9. 8. neděle 19. neděle v mezidobí 

  12. - 15. 8. puťák s mládeží z Litomyšle do Králík 

  15. 8. sobota diecézní pouť - Králíky 

  16. 8. neděle 20. neděle v mezidobí 

  23. 8. neděle 21. neděle v mezidobí 

  29. 8. sobota Proseč: 8.30 mše sv. k výročí 100 let Orla 

    nebude večerní mše sv. v 18.30 

      večer táborák na zakončení prázdnin 

  30. 8. neděle 22. neděle v mezidobí 

    Nové Hrady: 17 - 19 svátost smíření, adorace 

    

  Proseč Nové Hrady Perálec 

neděle 8.00 9.30 11.00 

středa 18.30 8.00   

pátek 18.30   

sobota 18.30     

Proseč - intence a čtení 
1. 7. Na poděkování. 

3. 7. Za Josefa Vokála a živé i zemřelé z toho rodu. 

4. 7. Na poděkování za rodinu Vopařilovu a Soukalovu. 

5. 7. Za Žofii a Františka Petrasovy a jejich sourozence.                
čt: Anna Košňarová, Anežka Jílková 

8. 7. Za rodinu Chrudimskou a Kolářovu. 

10. 7. Za Fišerovy a Husákovy, živé i zemřelé. 

11. 7. Za Josefa Dostála z České Rybné a jeho rodinu. 

12. 7. Za rodinu Břeňovu a Lněničkovu, živé a zemřelé.                   
čt: Miroslava Břeňová, Zdena Šplíchalová 

15. 7. Na poděkování za dar společenského života a za rodiny čtyř 
dětí. 

18. 7. Za rodinu Víškovu a Skalníkovu, živé i zemřelé. 

19. 7. Za rodiny Štěpánkovy, živé i zemřelé.                                      
čt: Eva Štěpánková, František Štěpánek 

22. 7. Za Boží požehnání, zdraví a sílu pro celou rodinu. 

24. 7. Za Zdeničku Cimburkovu rozenou Minxovu, otce a rodiče 
Cimburkovy. 

25. 7. Za Jiřího Hromádku a rodiče. 

26. 7. Za Martičku Baťovu a rodiče.                                                     
čt: Božena Vobejdová, Miroslav Vobejda 

29. 7. Za Danu a Ludvíka Brabcovy a jejich rodiče. 

31. 7. Za Josefa Nováka a rodiče z obojí strany. 

1. 8. Za Lucii a Václava Kučerovy, sourozence, rodiče z obojí 
strany a dva vnuky. 

2. 8. Za Josefa Soukala a rodiče z obojí strany.                               
čt: Marie Sodomková, Eva Davidová 

5. 8. Za Boží pomoc a požehnání pro děti a jejich rodiny a za dar 
víry. 

8. 8. Za Elišku Novákovu, bratra a Šmejdovy. 

9. 8. Za zemřelé Jana a Annu Zelenkovy a ten celý rod.                 
čt: Marie Řebíčková, František Drahoš 

15. 8. Za Jaroslava Mareše a ten rod. 

16. 8. Za dar víry pro rodiny Dastychovy a Zikmudovy.                    
čt: Marie Rejmanová, Petr Rejman 

22. 8. Za Josefa a Boženu Soukalovy a rodiče z obojí strany. 

23. 8. Za Anežku Lacmanovu, manželku a rodinu Lacmanovu.        
čt: Jana Lacmanová, Petr Lacman 

30. 8. Za rodinu Břeňovu, živé i zemřelé.                                            
čt: Dana Čermáková, Pavel Čermák 

  
Nové Hrady - intence a žalmy 
1. 7. Za Stanislava Vávru, manželku, sestru a syna. 

5. 7. Za Jana Vícha a ten rod. ž: Petr Poslušný 

8. 7. Za Josefa Abrhama a živé i zemřelé. 

12. 7. Za Josefa Chadimu, rodiče z obojí strany a uzdravení dítěte. 
ž: Dáša Nováková 

15. 7. Za Mařenku Staňkovou. 

19. 7. Za Josefa Jiráčka a Boží pomoc pro rodiny jeho dětí.              
ž: Marie Nádvorníková 

19. 7. Za obec. (v Příluce) 

22. 7. Za Marii Poslušnou, sestru a rod Kalašů. 

26. 7. Za živé a zemřelé členy rodiny Sokolovy, Janeckých, Štikovy, 
Křečkovy a Dvořákovy. ž: Anežka Nováková 

29. 7. Za živé i zemřelé členy rodiny Boštíkovy a Jiráčkovy. 

2. 8. Za rodinu Spanilých a duše v očistci.                                           
ž: Romana Poslušná 

5. 8. Za rodiny, za farnosti a všechny farníky. 

9. 8. Poděkování za léta společného života.                                       
ž: Vendula Axmanová 

16. 8. Za rodinu Brůnovu, živé i zemřelé členy.                                    
ž: Růžena Odehnalová 

23. 8. Za rodinu Votroubkovu, živé i zemřelé členy.                           
ž: Karel Vopařil 

26. 8. Za Josefa Nešpora, syna a duše v očistci. 

30. 8. Za Ludmilu Šplíchalovou a celý rod. ž: Dáša Nováková 

  
Perálec - intence 
5. 7. Za Josefa Mlynáře, rodiče, švagra a synovce. 

12. 7. Za manžele Kulhavovy a syna Františka. 

19. 7. Za manžele Jiruškovy. 

26.7. Za rod Renzů a Šplíchalů, živé i zemřelé. 

2. 8. Za Annu Píchovou. 

9. 8. Za Františka a Annu Macháčkovy a syna Františka. 

16. 8. Za Annu Vágnerovou, její rodiče a zemřelé sourozence. 

23. 8. Za Josefa Nešetřila, rodiče, celý rod a Josefa Krčila, manžel-
ku Annu a celý rod. 

30. 8. Za manžele Kulhavovy a syna Františka. 
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BBIBLICKÉIBLICKÉ   SUDOKUSUDOKU  NEJENNEJEN  PROPRO  DĚTIDĚTI   
Odpovídejte na otázky a odpověď napište do příslušného řádku (A, B, C…), do políčka označeného tečkou. 

Žalm 122; doplňte čísla veršů do příslušných řádků, do políček označených tečkou. 

Před nebeskou bránou se objeví neobyčejně potlučený 
muž. Svatý Petr ho přijímá a ptá se ho:  

„Co se vám stalo?“ 

„Nevzpomínám si! Nevím co se mi stalo, nevzpomínám si 
na nic! Mám úplnou ztrátu paměti!“ 

Svatý Petr ho pobízí: „Snažte si vzpomenout na poslední 
chvíle před smrtí. Někdo si vzpomene na poslední slova, 
která slyšel.“ 

Muž se soustředí a najednou říká: „Ale ano, něco si vyba-
vuju… jel jsem se svou ženou autem a ona mi najednou 
povídá: „Miláčku, buď anděl… pusť mě taky jednou k 
volantu…“ 

V jedné katolické internátní škole čekají děti v jídelně ve frontě 
na večeři. Na konci výdejního pultu leží tác s velkou  hromadou 
jablek. Řádová sestra tam položila cedulku s nápisem:  

„Každý si může vzít jen jedno. 
Bůh vás vidí.“ 

Na opačné straně jídelny je na 
stole tác s hromadou čokoládo-
vých sušenek a u něho také ce-
dulka, ale napsaná dětskou ru-
kou: 

„Vezměte si kolik chcete, Bůh 
hlídá jablka!“ 

A 5   7 3     6 .    
A Kolik megidských králů porazil Jozue při obsazování zaslíbe-

né země? (Joz 12,21) 

B     2 7   6 .      
B O kolika andělech spoutaných u Eufratu, připravených pobít 

třetinu lidí, čteme ve Zjevení Janově? (Zj 9,14) 

C   9 6 1 4 8     .  
C Na kolik druhů hudebních nástrojů hráli kněží a levité při 

pokládání základů obnoveného chrámu? (Ez 3,10) 

D 1   5 4 .   9      
D Jak dlouho pobíjel velitel Jóab muže v Edómu? (1Kr 11,16) 

E 6 2   . 8   1 3 4  
E Kolik slov řekne Pavel ve shromáždění raději srozumitelně, 

než tisíce ve vytržení? (1Kr 14,19) 

F 7 3 . 9 2 1   8    
F V kolikátém ze čtyř vozů z vidění proroka Zacharjáše byli 

zapřaženi grošáci? (Za 6,3) 

G   5 1 6 .     7 9  
G Po kolika letech přijíždělo Šalamounovo loďstvo a přiváželo 

vzácné materiály a exotická zvířata? (1Kr 10,22) 

H   7 3 .   9        
H Kolikátý den po narození dostalo Mariino dítě jméno Ježíš? 

(Lk 2,21) 

I 9 6 8 2 . 5        
I Kolika církevním obcím je adresováno Zjevení Janovo?           

(Zj 1,4) 

A 4 1 . 3 8     9    
A Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu! 

B 6       .   2 1    
B Tam nahoru vystupují kmeny, Hospodinovy to kmeny, Izraeli 

na svědectví, vzdát Hospodinovu jménu chválu. 

C 2 9 8 5   1 . 7    
C Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek. 

D     5 2     4 8 .  
D Pro dům Hospodina, našeho Boha, usiluji o tvé dobro. 

E   4 9 . 5 3 1 6 2  
E Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji: Budiž v tobě pokoj! 

F     . 4 1 9        
F A naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme. 

G 3   6 7 2 .     1  
G Tam jsou postaveny soudné stolce, stolce Davidova domu. 

H 9 7   . 3   5 2 6  
H Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova 

domu! 

I       .   4 8      
I Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují! 
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Na květnou neděli 5. 4. uspořádala farní 
charita velikonoční trhy. Již tradičně 
nabízela své výrobky u kostela sv. Jaku-
ba v Nových Hradech, nově také 
v Proseči u kostela sv. Mikuláše. Ná-
vštěvníci trhů měli opravdu z čeho vybí-
rat. Na ošatkách se chlubily krásně ma-
lované velikonoční kraslice, zdobené 
voňavé perníčky a chutné chodovické 
koláče. Vedle nich ukazovaly své lahod-
né tvary džbány, vázičky, hrnečky, zvo-
nečky, misky a jiné keramické výrobky. 
Předváděly se různé velikonoční dekora-
ce z proutí, květin a jiných přírodních 
materiálů k velikonoční výzdobě bytu a 
nechyběly různé textilní doplňky – pro-
stírání, koberečky, polštářky a hračky. 

IINFORMACENFORMACE  ZZ  FARNÍFARNÍ  CHARITYCHARITY   

Ani letos jsme nemohli vynechat tak 
velkolepý koncert, který pro nás připra-
vila televize Nova, v pražské O2 Aréně. 
Konal se již 14. ročník a jeli jsme již 
potřetí. Velké přípravy několik týdnů 
dopředu nás neminuly, domlouvala se 
doprava, účast… všichni jsme chtěli 
vidět „hvězdy“ na vlastní oči. Nastal den 
„D“. Cesta do Prahy utíkala velice pří-
jemně s přestávkou na zmrzku. Pořada-
telé měli vše dobře připravené, dostali 
jsme tašku s pitím a tatrankou a krásná 
jarně zelená trička. Celé 2 hodiny, tak 
dlouho  trval koncert,  jsme  se  nehnuli 
z „kotle“. Tancovali jsme, zpívali, tles-
kali a jinak povzbuzovali účinkující. Své 
umění nám předvedli Heidi Janků, Mi-
chal David, Kamil Střihavka, Eva Farna, 
Maxim Turbulen a další. Koncert mode-
rovali Adéla a Dalibor Gondíkovi. Po 
skončení se nikomu nechtělo domů. Na 
zpáteční cestě jsme se stavili na dobré 
večeři v Býšti za Hradcem Králové. 

Děkujeme panu řidiči od firmy Stratílek 
za to, že nás bezpečně dovezl tam a 
zpátky a těšíme se zase za rok. 

29. duben byl pro některé z našich uži-
vatelů slavnostní. V denním stacionáři 
skončila další etapa projektu a předáva-
ly se certifikáty. Pozvání na předávání 
přijal i jeden z členů krajského zastupi-
telstva pan Macala, který certifikáty 
předal osobně. Mezi hosty byly i zá-
stupci diecézní charity z Hradce Králo-
vé, starostka obce Marie Kudrnová a 
paní Červinková z Litomyšle – obor 
sociální péče.  

Program celého dne byl zahájen mší 
svatou, kterou sloužil náš duchovní otec 

Je nutné se dobře odreagovat a kdy 
jindy by se našla taková příležitost, 
než 30. dubna, na čarodějnice. Už 
od samého rána se slétaly na zahra-
du u domu sv. Josefa pochybná in-
dividua na roztodivných strojích, 
především starších typech košťat, 
aby změřily své síly v různých dis-
ciplínách. Cílem všeho snažení bylo 
získání leteckého průkazu, který byl 
podmínkou pro večerní a noční 
rejdění. Nejdříve musel každý 
z účastníků proletět na svém závod-
ním koštěti připravenou dráhu 
s různými krkolomnými překážkami 
a plnit záludné úkoly, jako např. 
slalom mezi skalami, skok do kalu-
že, hod obručí na trpaslíka, hod koš-
tětem přes pavučinu (velmi náročná 
disciplína!), vrh věšteckou koulí a 
nakonec uhodnout záludnou hádan-

Zdeněk Mach. Uživatelé všem ukázali, 
co se v projektu naučili. Pro všechny 
bylo připraveno bohaté občerstvení. 
Den se velice vydařil a proběhl v klidné 
a milé atmosféře. 

Slavnostní předávání 
certifikátů 

Koncert  
„Chceme žít s vámi“ 

Čarodějnice 

Velikonoční trhy 

Integrační projekt pokračuje i nadále, 
v oborech:  

• pomocná síla v kuchyni  

• pomocná síla v prádelně a šicí dílně  

• pomocný rehabilitační pracovník  

• pomocná síla v údržbě a drobné 
výrobě  

Pokud by Vás tento projekt zajímal, 
obraťte se na pracovníky farní charity a 
oni Vám rádi sdělí jakékoliv informace. 

Výtěžek velikonočních trhů bude použit 
na provoz denního stac ionáře 
v Chotovicích. Všem, kdo se jakýmkoliv 
způsobem podíleli, moc děkujeme. 

ku, kterou si vylosoval z klobouku 
plného hadů, myší a pavouků. Pro 
některé bylo zvládnutí úkolů jedno-
duché, někteří se s nimi doslova 
„prali“. Velkým problémem bylo 
nastartování koštěte, dále když koš-
tě nechtělo letět tam, kam chtěl jeho 
majitel, nebo nesloužila paměť. Jed-
né krátkozraké kolegyni neustále 
padaly brýle, takže na cestu velmi 
špatně viděla a málem zabloudila. 
Kocour, kterého měla za krkem má-
lem spadl, ale za velkého povzbuzo-
vání ostatních i ona tuto náročnou 
trasu zvládla. Všichni tedy nakonec 
dorazili do cíle a splnili všechny 
úkoly. Drobné problémy nastaly při 
vyplňování osobních údajů do letec-
kého průkazu. Někteří si nemohli 
vzpomenout na jméno, natož bydliš-
tě a všem dělal hodně velký pro-
blém datum narození a věk (není se 
čemu divit, vždyť někteří tu straší 
více jak 500 let!). Dalším problém 
bylo příjmení za svobodna, museli 
jsme hledat až v archivech! Všech-
ny nesnáze byly překonány a 
z rukou vrchní čarodějnice jsme 
převzaly letecké průkazy s platností 
na jeden rok, letecký řád a jídelní 
lístek s pozváním na hostinu. Jed-
notným „Letu zdar“, jsme se rozle-
těly do svých bydlišť, abychom se 
stihly připravit na večerní rejdění a 
filipojakubskou noc. 
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Divadelní představení 

V pondělí 6.4. jsme vyrazili za 
kulturou. V Klicperově divadle 
v Hradci Králové hráli předsta-
vení Princ a chuďas. Hned po 
obědě jsme všichni nasedli do 
aut a rozjeli se do divadla. Před-
stavení bylo plné dramatických 
zvratů a v mnohém předčilo 
naše očekávání. 

Výlet na Rychmburk 

V nedaleké obci Předhradí u 
Skutče stojí dodnes zachovalý 
středověký hrad Rychmburk. 
V prostorách hradu našel před 
léty útočiště Domov důchodců, 
který se v současné době přebu-
dovává na léčebnu pro dlouhodo-
bě závislé. Uživatelé z léčebny 
nastudovali Pašijové hry a my 
jsme přijali jejich pozvání na 
představení. Herecké výkony 
byly obdivuhodné a všem se to 
moc líbilo. Jako poděkování 
jsme jim přivezli keramické zápi-
chy do květináčů a odměnili je 
především velkým potleskem. 
Také jsme měli možnost si hrad 
prohlédnout, vystoupali jsme do 
vysoké věže, kde je nádherný 
rozhled po okolí a prohlédli si i 
sklepení s drakem. 

Sněženkové údolí 

Do třetice všeho dobrého, jsme 
tento týden vyrazili na jeden 
z dalších plánovaných výletů. 
Nedaleko obce Chmelík se na-
chází chráněné přírodní území 
Vysoký les, jehož součástí je 
Sněženkové údolí. V délce ně-
kolika kilometrů se táhne široký 
pás rozkvetlých sněženek, údolí 
vypadá jako zasněžené. Při po-
hledu na bílou krásu zůstali 
všichni stát v němém úžasu. 
Byli jsme domluveni ještě 
s Mateřskou školou z Karle a 
Speciální školou ze Svitav, tak-
že se nás tam na tu krásu sešlo 
hodně.  
Byl to příjemný den a doufáme, 
že příští rok tuto nádheru zase 
navštívíme. 

Zanedlouho nastane všemi dětmi tak očeká-
vaný čas - čas prázdnin. Jistě pojedeš po 
celoročním studiu i práci na stanový tábor. 
Je to vyvrcholení práce celého roku. Těšíš 
se! Kdo by se netěšil žít v přírodě, dodržo-
vat zákony přírody, získávat nová poznání, 
prožít si pěkně tajů plné noční hlídky, kdy 
zadupání ježka nebo volání sýčka v nás 
probudí  stín  strachu.  Nebo  snad    někde 
v blízkosti tábora odpočívá srnčí rodinka a 
svým pohybem nás zastraší. Neboj, to jsou 
přátelé! Takových příhod i docela malých, 
nepatrných prožiješ za těch dnů na táboře 
dostatek. Až budeš běhat mezi stany, mezi 
stromy v lese, po lukách s otevřenou náručí 
radosti, pocítíš tolik štěstí mládí. Právě na 
táboře poznáš nové přátele a možná uzavřeš 
přátelství na celý život. Tam se stanete je-
den druhému oporou. Jistě přijdou i listopa-
dové chmurné dny, rád si vzpomeneš na čas 
prožitý v přírodě - na táboře. Tam jsi doka-
zoval svoji statečnost, odvahu, obratnost, 
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ale i statečné mlčení třeba s klacíkem v ús-
tech, abys zabránil promluvení a splnil bob-
říka. Jistě u srdíčka tě bude zahřívat vzpo-
mínka na táborový oheň - který už dohořel. 
Život na táboře je pohyb - neustálá činnost. 
Vím, že z každého úspěchu je radost. A 
když se snad něco nepovede, zkus to příště. 
Stojí to za to! 
Přeji Ti náruč krásných prosluněných dnů - 
ale i to, že budeš říkat, jak krásně pršelo, že 
déšť nebyl mokrý, že zkrátka to nemělo 
chybu. Kvalita táborníka se pozná podle 
prožitých dnů v přírodě. Co získal, jak se 
choval při hrách, při práci, při službě... vel-
mi záleží na tom, jaký byl vztah ke druhým. 
Na tom všem záleží, aby se Tobě i všem 
táborníkům líbilo, aby  vzpomínka na život 
v přírodě byla ta nejhezčí. Snaž se o všech-
no hezké. Prožívám táborový čas s Tebou. 
Přeji Ti, aby všechno krásné bylo hodně 
dlouhé. 

BL 

LLETNÍETNÍ  STOPOUSTOPOU  

Je sobota – jako každá jiná, zvláštní jen tím, že je posledním májovým dnem. Byla to i ta 
sobota, která po deštivých dnech přinesla zase pěkné počasí. V tu sobotu se konal v kostele 
Jarní koncert prosečského pěveckého sboru DUHA. Zpívaly v něm naše maminky, babičky 
i mladší ročníky, za řízení sbormistryně Pavlovičové. Hlasy doplňovala flétna a varhánky. 
Program byl moc pěkný a bohatý, mnozí přítomní si s nimi společně přizvukovali. 

Ale čas neúprosně běžel jako o závod a najednou bylo vší kráse zpěvu konec. Protože se 
ještě nikdo nechtěl loučit, vytleskávalo se a prosilo o přídavek. 

Přátelé, díky. Bylo krásné s vámi prožít sobotní odpoledne. Těšíme se na příští jarní setká-
ní. 

Jen ještě malý vzkaz těm, kteří, ač pozváni, nepřišli. Je dobré pozvání přijmout, podpořit 
dobrou věc svou účastí. Škoda, že jste přišli o krásné chvíle, které ladí srdci. 

Dobrovolné vstupné bylo předáno otci Zdeňkovi na opravy místní fary. Děkujeme.  

Marie Soukalová, Proseč 

JJARNÍARNÍ   KONCERTKONCERT  
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Jedné noci jsem měl zvláštní sen. Šel jsem 
s Bohem, svým Pánem, po písčitém pobřeží. 
Na temném nebi se promítal film mého života. 
Provázely jej dvoje stopy v písku. Udivilo mě, 
že v těch nejtěžších a nejsmutnějších obdobích 
mého života se objevovaly stopy jen jedny. 
V rozpacích jsem se zeptal: „Pane, Ty jsi mi 
slíbil, že vždy půjdeme spolu. A teď vidím, že 
v době nejtěžších zkoušek jsem šel sám. Proč 
jsi nebyl se mnou, když jsem Tě nejvíce potře-
boval?“ Na to mi Bůh odpověděl: „Právě tam, 
kde vidíš v písku jen jediné šlépěje, tam jsem tě 
nesl ve své náruči.“ 

Josef Vopařil 

SSTOPYTOPY  
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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:  
15. 8. 2009 

V uplynulém měsíci máji jsme navštívili se spolužačkou Jarkou Jílkovou 
pana děkana Mokrého v jeho farnosti v Ronově nad Doubravou. Chtěl bych 
říci, že naše návštěva nebyla první, snažíme se jej navštěvovat alespoň dva-
krát do roka. 

Pan děkan Mokrý působil v novohradské farnosti v druhé  polovině  šedesá-
tých let a v letech sedmdesátých. Byl to on, co nám podal prvé svaté přijímá-
ní, kdo nás učil na náboženství, ke kterému jsme chodili ministrovat.  Měl  
vřelý  přístup  a   trpělivost k dětem. 

Mládí uběhlo jako voda, nějak jsme se rozprchli do světa, pan děkan byl pře-
ložen do jiné farnosti. Když jsme měli sraz spolužáku základní školy po čty-
řiceti letech, pozvala Jarka Jílková na sraz také pana děkana a on pozvání 
přijal a do Nových Hradů přijel. Měli jsme krátké setkání v novohradském 
kostele a strávil s námi pár chvil při obědě v zámecké restauraci. Byli jsme 
všichni překvapeni jeho svěžestí. Dovolili jsme si ho pozvat na další naše 
společné setkání za pět let. Pan děkan řekl, „...rád bych přijel, ale v mém 
věku mi to musíte dát příkazem.“ Od tohoto setkání se snažíme být s panem 
děkanem v kontaktu. Musím říci, že je stále v dobré kondici, a tak všichni 
věříme, že na naše setkání šedesátníků, které bude v příštím roce, určitě při-
jede. V letošním roce již oslavil 84 narozeniny. 

Ještě se zmíním o jednom zážitku z naší návštěvy. Do Ronova nad Doubra-
vou jsme přijeli navečer, kdy právě začínala mše svatá s májovou pobožnos-
tí.  Rychle jsme usedli  do lavic,  abychom  nerušili. Člověk se  v průběhu  
mše  svaté   najednou vracel v mysli zpět. Začali jsme si uvědomovat, že jeho 
osobité modlitby, které se tam modlí, jsme kdysi znali a dokonce jsme se 
místy mohli připojit, někde v paměti jsou uloženy a vybavují se i po tolika 
letech.  

Po mši svaté jsme si s panem děkanem ještě dlouho povídali. Setkání s ním 
je velice příjemné. Jako ve většině farností, tak také tam se potýká 
s nedostatkem finančních prostředků. Krásný kostel v Ronově nad Doubra-
vou potřebuje opravu, protože padá omítka, je zavřený a pan děkan slouží 
mše svaté a pobožnosti v náhradních prostorech vedle fary. Nepodléhá však 
beznaději a stále se snaží být aktivní. V loňském roce mu rekonstruovali pro-
story fary a stále organizačně pomáhá při stavbě nového kostela v sousední  
Třemošnici. Jeho vitalita při jeho věku je obdivuhodná. Věřme, že se mu 
podaří sehnat finanční prostředky a on si splní svůj velký sen, že „jeho kos-
tel“ bude opět přístupný veřejnosti a bude sloužit věřícím. 

 

Ing. Stanislav Sokol 
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Vážení farníci - sestry a bratři. Dostal jsem 
lístek k svátku a velice mě zaujal. Tak jsem si 
jej přečetl několikrát. Rozhodl jsem se, že dám 
nahlédnout do jeho textu. 

Na čelní stránce bylo napsáno - Stopy. 

Misionář jde sám africkou stepí 
a najednou se před ním objeví 
lev. Misionář začne utíkat, lev 
běží za ním. Když už ho lev 
skoro má, padne misionář na 
kolena, sepne ruce a modlí se: 
„Pane, dej, ať se ten 
lev zachová aspoň 
trochu křesťansky.“ 

A náhle se lev postaví 
na zadní, sepne tlapy 
a říká: „Pane, požeh-
nej mi toto jídlo, které 
mi dává tvá štědrá 
ruka.“ 

Matka se dohaduje se svou neposluš-
nou dcerou: „Vzhledem k tomu, že 
neposloucháš mne, doufám, že budeš 
poslouchat aspoň Boží slovo. Ode 
dneška na tebe budu mluvit výhradně 
citáty z Bible.“ 

Druhý den ráno dcera dlouho 
nevstává. Když to matka vidí, 
otevře dveře dívčiny ložnice 
a křikne na ni: „Děvče, říkám 
ti, vstaň!“ (Mk 5,41). 

Dcera se převalí na posteli a 
odpoví: „Co mi chceš, ženo? 
Ještě nepřišla má hodi-
na“ (Jan 2,4). 

 


