
Obsah 

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

Rosu dejte, nebesa, shůry a oblakové 

dštěte Spravedlivého. 

Otevři se, země, a vypuč Spasitele. 

 

Nebesa vypravují slávu Boží 

a dílo rukou jeho zvěstuje obloha. 

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. 

Jako byla na počátku  

i nyní i vždycky a na věky věků.  

Amen. 
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Dne 9.-10.10. skauti v Proseči pořádali sbírku POSTAVME ŠKOLU V AFRICE. 
Kdo navštívil týpí na náměstí, mohl si poslechnout africkou hudbu, pochutnat si 
na palačince nebo si nechat uplést pravý africký copánek do vlasů. Tato akce je 
pořádaná společností Člověk v Tísni a skauty. Letos to byl již šestý ročník, při 
kterém se zatím vybralo 1 226 000 Kč. V Proseči se nám podařilo díky ochotě a 
štědrosti místních občanů vybrat 8 656 Kč. Z peněz z loňských ročníků se již 
postavilo 9 škol a 2000 dětí může chodit díky tomu  do školy a není odsouzeno 
k negramotnosti a bídě. Kolik se podaří postavit škol letos, není v tuto chvíli jas-
né, protože sbírka i nadále probíhá.  

Pavel Vích 

SSKAUTIKAUTI   POMÁHALIPOMÁHALI   AAFRICEFRICE  
 

Milí farníci, 
první nedělí adventní jsme vstoupili do nového liturgického roku. Co nás v něm 
čeká? Na tuto otázku dokážeme jen těžko odpovědět. Mnoho věcí plánujeme, na 
spoustu se těšíme, ale možná z některých máme obavy a nabíhá nám „husí kůže“. 
V adventní době nám i liturgie nabízí texty, které jsou zaměřeny na věci budoucí – 
ohlašování příchodu Ježíše Krista a to zvláště toho druhého. Jak se na něj připravit? 
Co udělat, abychom z něj neměli obavy? Boží slovo nám na tyto otázky dává odpo-
věď: Žij dobře přítomnost, každou chvíli, která ti je svěřena! 

Advent nás přivádí k „Vánocům“. Možná lépe řečeno ke slavnosti Narození Ježíše 
Krista. Já bych nám všem chtěl popřát, aby se Vánoce pro nás nikdy nestaly jen 
krásnou slavností dárků, kde největší dar nám lidem – Boží syn Ježíš Kristus – už 
nebude mít místo. Ať je opravdu Pán Ježíš středem našich domovů i života každého 
z nás. 

Začali jsme při nedělních bohoslužbách připomínat si významy různých postojů, 
které při liturgii (především při mši sv.) konáme. Rád bych v tom dále pokračoval. 
Již jsme hovořili o chůzi (procesí) i o sezení a před námi je ještě stání a klečení. 
Poté bychom postupně prošli celou mši svatou i s výkladem jednotlivých částí. Rád 
bych, aby lepší chápání různých postojů a částí mše svaté bylo pro nás pomocí 
k aktivnější účasti a hlubšímu prožívání liturgie. Liturgie se má stávat centrem na-
šeho života, neboť do života skrze ni vstupuje zvláštním způsobem sám Ježíš Kris-
tus, a on je naším životem i učitelem života. 

Jedna z věcí, kterou bych vám také nabídl, je možnost získat plnomocné odpustky 
v Roce kněží, který Svatý otec zahájil již 19. června 2009 (podmínky jsou uvedeny 
na další straně). Mrzí mě, že jsem na tuto nabídku zapomněl, ale zkusme využít 
ještě zbývající půlrok. 

Milí přátelé Boží, přeji vám z celého srdce krásné a radostné prožití nejen adventu, 
ale především svátků Božího narození. Ať Bůh naplní vaše srdce hojností svých 
darů a váš život naplňuje stále svým požehnáním. 

Posílám vám přátelský pozdrav a kněžské požehnání. 

o. Zdenek 
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Jsme dnes zdrceni nedostatkem tolerance, sílící xenofobií, prudkým růstem 
rasové nenávisti a dalšími projevy nedostatku lásky mezi lidmi.  

Co s tím? Známá a osvědčená cesta je nehořekovat nad zlem, ale začít 
s nápravou u sebe. Když budu přede vším a před každým důvěřovat Bohu, 
budu se mu denně odevzdávat, denně se znovu a znovu k němu obracet – 
budu zákonitě maximálně tolerantní k druhému člověku. Ne k jeho zlu, 
zrovna tak jako ne ke zlu svému – ale k druhému člověku a také k sobě. To 
zlo budu schopen s pomocí Boží odpouštět a člověka, podle vůle Boží, bu-
du schopen milovat.  

Budu též s pomocí Panny Marie a přátel andělů a svatých přemáhat to, co 
mě odvrací od Pána. Budu schopen vítězit nad strachem z cizího a nezná-
mého, nad existenčními a dalšími starostmi, vzbuzujícími úzkost a nepokoj. 
Vždyť vím, že úzkost je velkým zlem pro mou duši – deptá mého ducha a 
nepokoj jen překáží Duchu Svatému. Vždyť vím, že náš Bůh, v Trojici jedi-
ný a milující, je Bohem pokoje – je tedy nutné prosit o pokoj Boží a zůstá-
vat v něm.  

Nebudu mít rasistické smýšlení ani sklon k němu, když budu denně rozvíjet 
bezmeznou lásku k Bohu a k bližnímu jako k sobě.  

Tyto snahy – milé Bohu a tak potřebné a nutné pro naše lidské společenství, 
mnohým lidem dnes chybí. Mnoho lidí věřících i nevěřících dnes snadno 
podléhá radám Zlého, mnoho lidí naslouchá jeho hlasu aniž si to všichni 
zcela uvědomují.  

M. K.  

CCOO  SS  TÍMTÍM ??  

Svatá Maria, tys přece matkou lidí všech národů a barev pleti, takže oni 
jsou logicky našimi bratry a sestrami. Pomoz nám tuto pravdu stále spatřo-
vat i životem uskutečňovat, Královno míru. 

Je to 20 let od pádu komunistické totality - jako ,,správní" Češi jistě někdy 
právem, někdy neprávem řadu věcí kritizujeme, z některých událostí jsme 
nešťastní. Jsem na tom také tak, ale při spravedlivé rekapitulaci musí každý 
zjistit, kolik úžasných věcí jsme od té doby prožili a prožíváme. Pouze ta 
prostá skutečnost dnes, že se vyučuje náboženství. Vzpomeňme my trochu 
starší, jak jsme spolu s našimi dětmi museli zdolat určité potíže i obavy a 
strach, protože chodit na náboženství nebylo v těch dobách tak jednoduché 
a bez následků.. První krokem bylo přihlásit dítě osobně  v ředitelské kan-
celáři školy a neobešlo se to bez psychologického nátlaku, abychom to ne-
dělali.... A děti ve škole musely též prokázat statečnost, protože vybočovaly 
z řady, a to se prostě nesmělo. (A to mluvím o osmdesátých letech - dřívější 
roky byly v tomto ohledu nesrovnatelně krutější). Odměnou za ústrky  bylo 
vyučování náboženství panem farářem Čechalem - děti z těchto hodin od-
cházely šťastné a spokojené, nikdy nám to nevyčetly ani neprotestovaly. 

Pro moji generaci něco jako nesplnitelný sen, jedním slovem zázrak, je 
vznik Mateřského centra na faře, to opravdu mladým maminkám upřímně 
závidím a přeji. 

Ve výčtu malých zázraků bych mohla pokračovat,  událo se jich dost, jak 
lokálních tak celorepublikových - já jsem např. okouzlena z možnosti sle-
dovat televizi NOE nebo poslouchat Proglas, nebo jít do knihkupectví a 
koupit si krásnou knihu, nebo se vydat na pouť do Svaté země. Takže já 
děkuji NEBESŮM za tu možnost žít v této době. 

ABC                                                            

ZZÁZRAKYÁZRAKY   SESE  DĚJÍDĚJÍ  

Jak jste již zaznamenali, Svatý otec Benedikt 
XVI. vyhlásil zvláštní „Rok kněží“ u příležitosti 
150. výročí úmrtí svatého faráře z Arsu Jana 
Maria Vianneye, zářného příkladu pastýře, plně 
zasvěceného službě Božímu lidu. Jeho příklad je 
vhodný k tomu, aby povzbuzoval věřící, a 
zejména kněze, k napodobování jeho ctností. 

Svatý otec zakončí Rok kněží na náměstí sv. 
Petra v přítomnosti kněží z celého světa, kteří 
obnoví věrnost Kristu a pouto bratrství. Kněží 
budou modlitbami a dobrými skutky usilovat o 
získání milosti od Nejvyššího a Věčného Kněze 
Krista k tomu, aby vyzařovali víru, naději a lás-
ku i další ctnosti a ukazovali způsobem života i 
navenek, že se plně věnují duchovnímu dobru 
lidu; to církvi vždy velmi leželo na srdci. 

K lepšímu dosažení vytouženého cíle velmi po-
slouží dar posvátných odpustků, který Apoš-
tolská Penitenciárie tímto Dekretem, vydaným v 
souladu s přáním papeže, laskavě uděluje během 
Roku kněží: 

Všem věřícím, kteří opravdově litují svých 
hříchů, v kostele nebo kapli se zbožně účastní 
mše svaté a obětují za kněze církve modlitby 
Ježíši Kristu, Nejvyššímu a Věčnému Knězi, a 
jakýkoliv dobrý skutek, učiněný v ten den, aby 
je posvětil a přetvořil podle svého srdce, budou 
uděleny plnomocné odpustky, pokud se vyznali 
ze svých hříchů ve svátosti smíření a pomodlili 
se na úmysl Svatého otce: v den zahájení a za-
končení Roku kněží, v den 150. výročí zbožného 
odchodu sv. Jana Maria Vianneye, dále pak prv-
ní čtvrtek v měsíci nebo v jiný den stanovený 
místními ordináři ve prospěch věřících. 

Bylo by velmi vhodné, aby v katedrálních a far-
ních kostelích kněží, pověření pastorací, vedli 
tyto pobožnosti, slavili mši svatou a zpovídali 
věřící. 

Starým a nemocným lidem a všem, kteří z 
oprávněných důvodů nemohou vycházet z do-
mova, s duší zbavenou jakéhokoliv hříchu a s 
úmyslem splnit tři obvyklé podmínky, jakmile to 
bude možné, budou rovněž uděleny plnomocné 
odpustky v jejich vlastním domě nebo tam, kde 
kvůli okolnostem budou, ve výše uvedených 
dnech, pokud se pomodlí za posvěcení kněží a v 
důvěře obětují své nemoci a životní obtíže Bohu 
skrze Marii, Královnu apoštolů. 

Konečně částečné odpustky budou uděleny všem 
věřícím, kdykoli se zbožně pomodlí pětkrát 
Otčenáš, Zdrávas Maria a Sláva Otci nebo jinou 
schválenou modlitbu ke cti Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova za to, aby byli kněží zachováni v čistotě 
a svatosti života.   

o. Zdenek 

RROKOK  KNĚŽÍKNĚŽÍ   
možnost získat zvláštní odpustky 
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Tři mudrci nezaváhali. 
Podstoupili namáhavou 
a dlouhou cestu, aby se 
poklonili nově naroze-
nému židovskému králi 
a slíbenému Mesiáši – 
Ježíši Kristu. My to máme mnohem lehčí, když se 
chceme setkat s Ježíšem. Nemusíme překonávat hory 
doly, ale přesto nás jedna překážka občas potkává. 
Až vyluštíš která, přemýšlej, co se s ní dá dělat. Po-
tom nám můžeš svoje nápady poslat a my je uveřejní-
me v příštím čísle. 

Pro správné odpovědi si vezmi na pomoc Písmo sva-
té. 

1. Znamení, které přivedlo mudrce k Ježíšovi. 

2. První dar, který mudrci přinesli. 

3. Mudrci otevřeli své… (Mt 2,11). 

4. Název pro slíbeného Zachránce, kterého izraelský 
národ očekával. 

5. Město, kde se Ježíš narodil. 

6. Správný název svátku lidově zvaného „Tři králo-
vé“. 

7. Co uviděli mudrci kromě matky Marie? (Mt 
2,11). 

8. Druhý dar, který mudrci Ježíšovi přinesli. 

9. Měsíc, ve kterém slavíme slavnost příchodu 
mudrců od východu. 

10. Co přimělo mudrce, aby se vrátili do své země 
jinou cestou? 

11. Zlý král, který nechal povraždit betlémské děti. 

12. Země Ježíšova narození (tenkrát). 

13. Evangelista, který popisuje příchod mudrců 
k Ježíšovi. 

Milé děti, připravili jsme pro vás stránku luštění pro čas adventní i vá-
noční. Řešení najdete na poslední straně☺. 
Přejeme vám příjemnou zábavu. 

Doba čtyř týdnů před Vánocemi se nazývá advent. Toto slovo pochází 
z latiny. Krátce před Ježíšovým narozením se museli Josef s Marií vy-
dat na dalekou cestu z Nazareta do Betléma. 

Když s nimi tuto cestu správně projdeš a posbíráš na ní písmenka, zjis-
tíš, co znamená slovo ADVENT. 

Když se pastýři dozvěděli o tom, že se nedaleko Betléma právě narodil 
Ježíš, rychle spěchali najít to místo. Ale kdo byl tím poslem, který jim 
o miminku pověděl a v kterou denní dobu to bylo? 

Vybarvi políčka s veselými smajlíky žlutě a se smutnými nebo rozzlobe-
nými černě nebo tmavě modře a vše se dozvíš. 

 

DDĚTEMĚTEM  
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připravila Stanislava Vopařilová 

Nejdříve několik řádků o historii obce. Chotovice patří mezi nejstarší obce 
v litomyšlské oblasti. Obec Chotovice byla od pradávna svobodná bez poddan-
ství. Rychtě, která zde stála,  říkali Podradská. Patřily k ní vesnice: Chotovice 
11 stavení, Olšany 10 stavení, Nová Ves 16 stavení, Nové Hrady 16 stavení, 
Příluka 9 stavení, Suchá Lhota 13 stavení. Na konci obce směrem do Nových 
Hradů byla v roce 1905 postavena škola, která svému účelu sloužila do roku 
1963. Od roku 1964 až do roku 1990 zde bylo kino. Nyní zde sídlí OÚ, OK, 
v bývalé třídě, kterou navštěvovalo až 60 dětí, se konají různé kulturní i spor-
tovní akce. Před školou  byl postaven pomník padlých, slavnostně byl odhalen 
24. 5. 1920. Do I. světové války narukovalo z obce 70 mužů. V bojích a na ná-
sledky válečných útrap přišlo o život 16 mužů. Též za doby komunismu zde 
bylo pozavíráno 8 hospodářů. Uprostřed obce na kopečku  stojí kříž, který byl 
opraven v roce 2005 a byl žehnán arcibiskupem  Karlem Otčenáškem. Upro-
střed návsi stál hostinec u Kusých, kteří byli vystěhováni, budova chátrala a 
v roce 2005 ji obec darovala Farní charitě Nové Hrady. V roce 2006 byla budo-
va přestavěna –společný regionální operační projekt ESF, MMR,  PK, od roku 
2007 Dům sv. Josefa - Centrum sociálních služeb Farní charity Nové Hrady. 
Nyní Má obec Chotovice 133 obyvatel a z toho 44 dětí a snaží se žít aktivním 
životem. 

Na kopci (výška 480 m nad mořem), kde je  krásný výhled,  byl vystaven kos-
tel. Již v roce 1142 se uvádí jako ves kláštera sedleckého (podlažického?), který 
dal podnět k postavení kostela sv. Prokopa. Kostel byl postaven po roce 1204, 
když byl Prokop vyhlášen za svatého. Při kostele byla postavena fara. V roce 
1406 tady žil kněz Řehoř. Kostel byl původně románský a někdy v době Karla 
IV. byl modernizován přestavbou kněžiště ve slohu gotickém. V roce 1903 byl 
kostel vkusně vymalován, po odkrytí byl nalezen nápis na zdi za oltářem: 
,,Dokonáno toto Dílo den páteční od vlachu ten pátek před sv. Vavřincem. Za 
bitu mého když jsem byl zde farářem kněz Wáclaw rodič mejckej syn Jana se-
kery nožíře. A dáno od něho tomu mistru kop 774 a jeden groš 1 5 8 9“. Nad 
vchodem do sakristie je vymalován obraz Rodina Páně, na protější stěně je 
Ukřižování Páně. Loď kostela byla vymalována jednoduše, jenom na stropě byl 
namalován obraz Nanebevstoupení Panny Marie, malbu provedl akad. malíř 
Vilém Ondřeje z Prahy. Tento malíř provedl renovaci staré kazatelny. Při těchto 
opravách byla zabudována 2 okna barevnými skly. Na oknech je doklad, že 
kostel byl po roce 1436–1557 kališnický (ve vitráži okna je husitský kalich). 
Kromě  malování prošel kostel celkovou rekonstrukcí. Byl pořízen nový oltář, 
na kterém je původní socha sv. Prokopa. Také byly pořízeny nové varhany. Dne 
4. 10. 1903 kostel vysvětil děkan z Luže Jan Vlach za asistence biskupského 
vikáře Kopeckého, faráře Josefa Nováčka, děkana z Dolního Újezda Josefa Vlč-
ka a kaplana z Morašic Františka Zrzavého. V roce 1995 byly provedeny fasáda 
kostela a oprava šindelové střechy za přispění obce i okolních obcí Příluky, 
Nové Vsi, Suché Lhoty, ale i Jarošova. Byl zde postaven oltář a ambon z opuky 
od akad. sochaře Stanislava Malého. Kostel měl dva zvony na věži. Menší 
z roku 1642 ulitý od Petra z Mýta. Větší věnovaný dcerou Matyáše Heina 
s reliéfy sv. Prokopa, Floriána,Vojtěcha, P. Marie, s poznámkou, že byl přelit r. 
1714 nákladem celé obce Chotovice. Zvony byly odvezeny za válek a použity 
na zbraně. 

Touhou  občanů Chotovic bylo pořízení nového zvonu.  Naše snaha byla naru-
šena nedorozuměním s farností, ale i také s diecézí. Byly to pro nás těžké 
zkoušky, ale s pomocí našeho Pána a Boha jsme se chtěli nad to povznést. Zno-
vu jsme tuto touhu uvedli v život. 

OÚ vyhlásil veřejnou sbírku a shromaždovaly se  finance na účet k tomu uza-
vřený. 

V neděli 8. 11. při  slavnosti posvěcení 
kostela  biskup Josef  Kajnek  posvětil no-
vý zvon a zároveň také požehnal  prapor 
obce. Při zpěvu litanií ke všem svatým si 
mohl, kdo chtěl, poklepat kladívkem na 
zvon, který byl a je zatím vystaven 
v kostele. Na zvonu je reliéf sv. Prokopa,  
znak obce Chotovice,  nápis ,,Pořízen 
v pořadí třetí zvon z darů občanů obce 
zdejší i obcí přilehlých ke chvále Boží a cti 
sv. Prokopa L.P. 2009.“  Zvon byl ulit ve 
zvonařské dílně Marie Tomáškové-
Dytrychové v Brodku u Přerova. Váží 220 
kg a cena 129 000 Kč. Ještě chybí srdce a 
pověšení zvonu, což bude zhruba asi 
60 000 Kč. Instalování na věž plánujeme 
na jaro 2010. Ing. Pavel Boštík  řekl struč-
ně o zvonu a praporu obce. Paní starostka 
přivítala i poděkovala panu biskupovi, že 
zavítal do naší obce. Pan biskup připo-
mněl, že je třeba si připomínat historii a na 
ní navazovat a zase předávat obohacené 
tradice další generaci. 

Obecní prapor čekal dva roky na své slav-
nostní požehnání. Místní sbor dobrovol-
ných hasičů připnul na prapor svoji stuhu, 
a tuto slavnost obohatil svou přítomností a 
stráží u praporu. 

Liturgii obohatili svým zpěvem pan Josef 
Vopařil i varhaník Karel Kudrna a také 
sbor mladých zazpíval, na housle zahrála 
Dominika Vopařilová. Všichni přítomní 
byli vyzváni ke společnému pohoštění a 
v průvodu hasičů byl prapor přenesen  na 
obecní úřad. Všichni přítomní myslím pro-
žívali tuto slavnost jako hluboký duchovní 
zážitek. Myslím, že toto promodlené místo 
přinášelo a přináší po mnoho generací 
mnohé duchovní obohacení a načerpání 
nových sil pro každodenní život. Škoda, že 
zde nejsou mše sv. častěji. Je zde jenom 
mše sv. na první sobotu, kde se modlíme 
za nová kněžská i řeholní povolání a za 
dobré rodiny. 

Cesty Boží jsou užasné a je dobré  jít a 
směřovat po nich k cíli. 

Všem, zvláště OZ, SDH a zvláště našim 
mladším spoluobčanům, kteří přinesli ty 
nějaké oběti, ať Pán odplatí. Také poděko-
vání patří P. Zdeňkovi Machovi i P. Kulha-
vému, P. Josefu Hubálkovi. Zvon, který 
bude znít, nechť  hlásá všem slávu našeho 
Boha a Spasitele a svobodu Ducha i dalším 
generacím. 



Štědrovečerní  
večeře 

Bohatá hostina             
k večeři zasedá, 

zdalipak na chudé            
také si vzpomíná?  
O ten náš blahobyt          
chceme se rozdělit. 

Pozveme                         
své chudé sousedy,  

aby u stolu                   
s námi též seděli.  

Pane, žehnej jim i nám,  
žehnej všechněm rodinám,  

aby ve svornosti žily  
a tobě se zalíbily.     

(Marie Šplíchalová,  
Nové Hrady)  

Dětský soucit 

V jesličkách ležíš tu,     
Ježíšku maličký 

a s láskou k sobě zveš  
ty naše dětičky. 

„Ježíšku, zima ti jistě je,  
já ti dám kožíšek,          
který tě zahřeje.“  

„Zebou tě nožičky,  
když nemáš botičky,  
já doma dvoje mám,  

jedny ti s láskou dám.“ 

„Nesu ti jablíčko  
a s ním i srdíčko,  
malý to dárek je,  
co dítě daruje,  
ale až dorostu,  

věrnost ti zachovám,  
doufám, že v nebíčku  
potom tě uhlídám.“      

Maminko, tatínku,  
pozveme Ježíška               
do naší světničky,  

ať spinká v postýlce,     
Ježíšek maličký. 

Usmál se Ježíšek,          
otevřel očička,  

pohledem pohladil             
ta dětská srdíčka. 

Radost, lásku rozdávejme               
kolem sebe vždy 

a do očí, někdy smutných,    
s účastí se zahlédni.     

(Marie Šplíchalová,       
Nové Hrady) 
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MOTIVA ČNÍ PROGRAM 
PRO OSOBY VYLOUČENÉ Z TRHU PRÁCE 

Obsahem projektu je vytvoření integračního vzdělávacího programu pro osoby vyloučené z trhu 
práce. Jednotliví uživatelé budou vzdělávání ve 3 oborech:  

•   Výroba dekorativních předmětů     •   Keramika a košíkářství      •   Podpora osobního rozvoje 

Po dobu 5 hodin týdně  probíhá teoretická i praktická odborná výuka. Uživatelé získávají pod 
vedením odborného mistra nové dovednosti ve všech třech oborech. Základem výuky je indivi-
duální přístup. Výrobky, které budou v rámci programu vytvořeny, si uživatelé ponechají. Budou 
jim tak sloužit jako motivace pro další práci a povzbuzení pro členy rodin. Cílem projektu je 
umožnit uživatelům začlenění do společnosti a případně najít vhodné zaměstnání. Projekt má dva 
partnery, kteří také zapojují své klienty do programu. Jedná se o Domov na rozcestí Svitavy a 
Naděje Vysoké Mýto. Projekt byl vypracován pro deset osob, ale v současné době se ho účastní 
uživatelů dvanáct. Podle zájmu uživatelů o výuku nových činností, můžeme tento projekt hodno-
tit jako velice úspěšný. Zásadní jsou pro nás nejen zhotovené výrobky a nacvičené činnosti, ale 
především chuť uživatelů získávat nové vědomosti, zkušenosti a pracovní návyky.  

ADVENTNÍ TRHY 
Ani letos jsme neporušili tradici a na první adventní neděli jsme připravovali adventní trhy. Je 
pravdou, že přípravy jsou poměrně náročné pro nás zaměstnance i pro uživatele. Všichni se totiž 
snažíme, co nám síly stačí, naaranžovat, vyrobit z keramiky, ušít, utkat a uháčkovat věci, které by 
potěšily a kterými bychom ukázali, co všechno dokážeme vyrobit.  

Dík tedy patří zaměstnancům, uživatelům, ale především vám všem, kteří jste pochválili zboží, 
nebo si něco zakoupili. 

Letošní výtěžek byl opravdu výjimečný:   20 000,-- korun.  

Výtěžek bude použit na koupení drobného materiálu potřebného pro výrobu dalších úžasných vý-
tvorů  našich uživatelů  a třeba právě těch, které si budete moci zakoupit na trzích velikonočních. 

Mikeš 
Ve spolupráci s Farním úřadem v Proseči 
jsme uvedli do provozu rodinné centrum 
MIKEŠ. Pro tyto účely byly opraveny dvě 
místnosti na prosečské faře. Zatím je vyba-
vena jedna místnost, nábytek a doplňky 
byly pořízeny z financí farnosti a farní 
charity.  

Od 1. 12. 2009 je přijata  pracovnice, která 
činnost rodinného centra bude organizovat:  
Ludmila Řebíčková, tel. 777 230 689. 

Další informace týkající se rodinného cent-
ra najdete na pozvánce na straně 6 tohoto 
zpravodaje a také na vývěsce v kostele    
sv. Mikuláše v Proseči. 

Přejeme Vám     
v Novém roce  
štěstí, lásku,  
porozumění  

a děkujeme Vám  
za podporu,  

díky níž jsme se měli  
v tomhle končícím roce 

dobře. 
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Setkání seniorů  
středa 9. 12. 2009 po mši sv. v Nových Hradech na faře 

TÉMA: ŽALMY 

ŠKOLA MODLITBY A ŽIVOTA 

V listopadu jsme probírali Žalmy kající  -  Bůh dává nové srd-
ce. 

Milý přátelé, 
Boží slovo zůstává našim pokrmem a formuje naší víru. Loni 
jsme společně rozjímali o službě a poslání jednotlivých proro-
ků. Letos se odvážíme s pokorou a s důvěrou v Boží pomoc 
otevřít knihu Žalmů. Jde o nejpoužívanější biblickou knihu 
v liturgii. S žalmy se setkáváme při mši svaté, při udělování 
svátosti a při denní modlitbě církve. Právě tak se s nimi může-
me setkat i ve své osobní modlitbě. (P. Antonín Krasucki OP) 

Těšíme se na Vás.                                                            

St. Vopařilová - animátor 

Ž I V Ý    B E T L É MŽ I V Ý    B E T L É MŽ I V Ý    B E T L É MŽ I V Ý    B E T L É M    
 

 

Přijměte pozvání na předvánoční divadelní  
scénu, kterou vám sehrají děti a  mládež ve věku    
6-25 let za hudebního doprovodu kapely ABS. 

Sobota 19.prosinec 2009 ve13:30hod.Sobota 19.prosinec 2009 ve13:30hod.Sobota 19.prosinec 2009 ve13:30hod.Sobota 19.prosinec 2009 ve13:30hod.    
salaš na náměstí vsalaš na náměstí vsalaš na náměstí vsalaš na náměstí v    ProsečiProsečiProsečiProseči    

Podpořte děti svojí účastí a sladkou odměnou! 

Těší se na Vás nejen sv. Rodina, ale i Tři králové, pastýři, 
andělé, král Herodes a  zvířátka u jesliček.  

 
Zveme Vás a Vaše děti 

do nově otevřeného 

Rodinného centra 

Mikeš 
RC je určeno především pro děti od 0 do cca 7 
let, jejich rodičům a všem, kteří chtějí společ-
ně s dětmi denně aktivně prožít pár chvil.   

Základním posláním RC Mikeš je vytvoření ote-
vřeného a přátelského místa k setkávání rodin 
s malými dětmi. Maminky zde mohou trávit čas 
s předškolními dětmi, získávat zkušenosti a no-
vé nápady pro svoji rodinu. 

Přijďte mezi nás: 

každou středu a pátek  

od 9:30 - 11:00  

a od 17:00 – 18:30  

RC se nachází v budově katolické fary. 

PPOZVÁNKYOZVÁNKY   

Srdečně vás zveme na koncert                                                               

 Slávka Klecandra  

v pátek 18. prosince 2009 v 18 hod.  

v kostele  sv. Jakuba v Nových Hradech.  

Dobrovolným vstupným přispějete na potřeby farnosti. 

Nadace Divoké husy byla opět požádána o zdvojnásobení 
výtěžku z plesu. Díky změně podmínek pro poskytnutí finanční 
podpory, je možné od zmíněné nadace získat až 60 000,--. 

Konec roku se, snad ne ani pomalu, ale rychle blíží,  
s ním i nový rok a plesová sezona. Takže POZOR, POZOR:  

CHARITNÍ PLES 
KDY: 6. 2. 2010 
KDE: sokolovna v Makově 
HRAJE: CHORUS TRIO , pod vedením J. Bečky 

Dobré jídlo, bohatá tombola, příjemná obsluha jako vždy zajištěna 



IINTENCENTENCE  
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Čtení a žalmy: cyklus C 

KKALENDÁŘALENDÁŘ  
       
   6. 12. neděle 2. neděle adventní    

     Nové Hrady: po mši sv. návštěva sv. Mikuláše   

     Proseč: 14.00 Mikulášská besídka  

       17 - 19 svátost smíření, adorace  

   8. 12. úterý Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu  

    Chotovice: 17.00 mše sv.  

     Proseč: 18.30 mše sv.  

   10. 12. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství  

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

     Proseč: 18.30 setkání starších dětí  

   12. 12. sobota Proseč: 9.00 rekolekce farnosti Proseč  

     Perálec: 17.00 koncert  

   13. 12. neděle 3. neděle adventní    

   17. 12. čtvrtek Chotovice: 9.00 mše sv. v kapli sv. Josefa  

       17.00 náboženství  

   18. 12. pátek Nové Hrady: 18.00 koncert Slávka Klecandra  

   19. 12. sobota Proseč: 13.30 živý Betlém  

   20. 12. neděle 4. neděle adventní    

   24. 12. čtvrtek Perálec: 16.30 Vigilie narození Páně pro děti  

   Štědrý den Nové Hrady: 22.00 
Půlnoční mše sv. 

 

     Proseč: 24.00  

   25. 12. pátek Boží hod vánoční bohoslužby jako v neděli  

   26. 12. sobota sv. Štěpán   bohoslužby jako v neděli  

   27. 12. neděle Svátek Svaté rodiny obnova manž. slibů, žehnání rodin  

     Proseč: 14.30 vánoční besídka, žehnání vína  

   31. 12. čtvrtek Nové Hrady: 16.00 Poděkování za uplynulý rok  

     Proseč: 17.30 a prosba o Boží pomoc do nového roku.  

   1. 1. pátek Slavnost Matky Boží, Panny Marie  

         bohoslužby jako v neděli  

   2. 1. sobota Chotovice: 16.30 mše sv.  

     Proseč: 18.00 mše sv.  

   3. 1. neděle 2. neděle po Narození Páně  

     Nové Hrady: 17 - 19  svátost smíření, adorace  

   6. 1. středa Slavnost Zjevení Páně    
    Nové Hrady: 17.00 mše sv.  

     Proseč: 18.30 mše sv.  

   7. 1. čtvrtek Perálec: 16.00  svátost smíření  

       17.00 mše sv., setkání dětí  

   8. 1. pátek Česká Rybná: 15.30 mše sv.  

     Proseč: 18.30 setkání starších dětí  

   10. 1. neděle Svátek Křtu Páně    

     Proseč: 17 - 19  svátost smíření, adorace  

   14. 1. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství  

   15. 1. pátek Chotovice: 9.00 mše sv. v kapli sv. Josefa  

   17. 1. neděle 2. neděle v mezidobí    

   24. 1. neděle 3. neděle v mezidobí    

   25. 1. pondělí Svátek Obrácení sv. Pavla  

    Nové Hrady: 17.00 mše sv.  

     Proseč: 18.30 mše sv.  

   28. 1. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství  

   31. 1. neděle 4. neděle v mezidobí    

       

 
7. 12. Za Růženu Černou, Marii Košňarovou a jejich 

manžele. 

9. 12. Za Františka Drahoše, manželku a rodiče. 

10. 12. Za Jiřího Malinského a otce. 

13. 12. Za Dagmar Bělouškovu, rodiče a sourozence. 
čt:  Marie Sodomková, Eva Davidová 

17. 12. Za P. Dominika Antonína Javůrka. 

20. 12. Za Jana Černého, rodiče a celou rodinu.      
čt: Marie Černá, Petra Černá 

21. 12. Za Václava Macháčka, manželku a syna. 

24. 12. čt: Pavla Šplíchalová, Martin Roušar 

25. 12. Za Boženu a Josefa Soukalovy a ten rod.     
čt: Růžena a Josef Soukalovi 

26. 12. Za Františka Baťu, manželku a dceru.           
čt: Božena Vobejdová 

27. 12. Za Josefa Zelenku, manželku, vnuka, zetě a 
rodiče Morávkovy a syna.                                 
čt: Jana Hromádková, Jan Boštík 

28. 12. Za Aloise a Věru Dostálovy, za živé i zemřelé. 

1. 1. čt: Josef a Jana Roušarovi 

3. 1. Za rodiče z obojí strany a živé i zemřelé         
z obou rodů.                                                            
čt: Vlasta a Jiří Taláckovi 

10. 1. čt:  Anežka Ječmenová, Anna Čermáková 

15. 1. Za Rudolfa Vícha, manželku, dceru a celou 
rodinu. 

17. 1. Za Vojtěcha Košňara a za dar zdraví rodičům. 
čt:  Jaroslava a Jiří Taláckovi 

24. 1. čt:  Jana a Petr Lacmanovi 

31. 1. Za P.Dominika Javůrka, jeho rodiče a bratra.  
čt: Eva Rabová, Andrea Odehnalová 

 
13. 12. Za Ludmilu Šplíchalovou a celý rod.               

ž: Karel Vopařil 

16. 12. Za Kateřinu Jandovou a Jana Jandu a duše    
v očistci. 

20. 12. Za Josefa Hrušku, rodiče a sourozence           
z obojí strany.                                                      
ž: Růžena Odehnalová 

24. 12. ž: Romana Poslušná 

25. 12. Za manžele Pohorskovy a Annu a Františka 
Binkovy. 

26. 12. Za manžele Beránkovy, zemřelé a žijící 
duchovní správce.                                               
ž: Dáša Nováková 

27. 12. Za rodinu Novákovu a živé i zemřelé členy 
rodiny Chadimovy.                                            
ž: Anežka Nováková 

30. 12. Za rodiče Niklovy a Černínovy a jejich rody. 

31. 12. ž: Růžena Odehnalová 

1. 1. ž: Romana Poslušná 

3. 1. ž: Vendula Axmanová 

10. 1. ž: Petr Poslušný 

17. 1. ž: Karel Vopařil 

24. 1. ž: Dáša Nováková 

31. 1. ž: Anežka Nováková 

 
13. 12. Za manžele Kulhavovy a syna Františka. 

20. 12. Za Lukáše Drahoše, rodiče a sourozence. 

25. 12. Za manžele Kulhavovy a syna Františka. 

26. 12. Za rod Renzů a Šplíchalů, živé i zemřelé. 

27. 12. Za Františka Sochu, manželku a celý rod. 

3. 1. Za Miroslava Drahoše a švagra Karla Fejfara. 

7. 1. Za Lukáše Pražana. 

10. 1. Za Václava Pokorného, syna a celý rod. 

17. 1. Za Antonína Flídra, manžele Odvárkovy, 
rodiče a sourozence. 

Perálec - intence 

Proseč - intence a čtení  

Nové Hrady - intence a žalmy 



Jaké milé je přivítání, když vstoupíte do cizího pokoje hotelu, který se vám 
na určitou dobu stává  domovem, a vidíte na stole pro vás drahocennou 
knihu Nový zákon (podle ekumenického vydání z roku 1985). Je to velice 
příjemné! A kdo tuto radost přichystal? 

Na podzim roku 1898 se v hotelu ve Wisconsinu v USA setkali dva muži. 
Po krátkém rozhovoru poznali, že oba věří v Ježíše Krista a dohodli se na 
společných modlitebních chvilkách, kde jim Bůh položil na srdce myšlenku 
založit společnost věřících cestujících obchodníků. V červnu se ke společné 
schůzce sešli již tři a po modlitebním ztišení nakonec přijali jméno gedeoni, 
podle jména bohabojného vůdce izraelského národa, jehož příběhy jsou 
zapsány v šesté a sedmé kapitole knihy Soudců.  

Členové Gedeonu nemají teologické vzdělání a pocházejí z různých křes-
ťanských církví. Každý z nich je aktivně zapojen ve svém vlastním spole-
čenství, a tak se tato organizace stala pojítkem mezi jednotlivými denomi-
nacemi. Hlavním úkolem gedeonů je přivádět lid ke spojení skrze víru 
v Ježíše Krista zvěstováním a šířením Božího Slova. Společnost usiluje o 
to, aby se Písmo dostalo mezi co nejširší vrstvy obyvatelstva, a proto je 
rozmisťuje do hotelů, motelů, nemocnic, do věznic a do škol. Školní mlá-
dež dostává zdarma po jednom výtisku Nového zákona a podobně i perso-
nál ve výše jmenovaných institucích. Bůh této práci žehná, tato organizace 
má zastoupení ve 145 zemích světa. Náklady na Bible jsou hrazeny ze sbí-
rek jednotlivých společenství, všichni členové organizace pracují bez náro-
ku na odměnu. Gedeon se stal prodlouženou rukou misijní práce jednotli-
vých společenství, která ji modlitebně podporují.  

Gedeon je mezinárodní sdružení křesťanských podnikatelů, jehož cílem je 
přinášet poselství o záchraně člověka skrze oběť Ježíše Krista všem lidem. 
Bylo vytištěno více než 500 milionů Biblí s Božím Slovem, které přináší 
všem lidem požehnání. 

M. K.  

Kdo jsou gedeoni? 

Délka, šířka, výška života 
„Milujte sebe samé, pokud tím vyplňujete Bo-
hem daný zájem o sebe. To je délka života. 
Milujte svého bližního jako sebe. To je šířka 
života. Ale nezapomeňte, že je tu ještě vyšší 
příkaz. Miluj Pána Boha svého z celého svého 
srdce, z celé své duše, z celé své mysli. To je 
výška života.     

z kázání Martina Luthera Kinga  
u sv. Pavla v Londýně r. 1964 

(ze starého cyrilometodějského kalendáře) 

  Proseč Nové Hrady Perálec 

neděle 8.00 9.30 11.00 

pondělí 7.45     

středa 17.30 8.00  

čtvrtek 7.45     

pátek 17.30   
sobota 17.30     

F a r n í  s p o l e č e n s t v í  s t r a n a  8  p r o s i n e c  2 0 0 9  -  l e d e n  2 0 1 0  

Změny v kalendáři i pravidelných bohoslužbách vyhrazeny. 

Aktuální informace při nedělních 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 Hra-
dech 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:  
17. 1. 2010. 

 

Řešení: Rébus - příchod; Omalovánka - anděl, v noci; Tajenka - vlastní lenost 

PPRAVIDELNÉRAVIDELNÉ   BOHOSLUŽBYBOHOSLUŽBY  Úklid a výzdoba kostela 
v Nových Hradech 

Aby byl náš kostelíček stále pěkný a čistý, musí 
se každý týden uklidit a vyměnit květinová vý-
zdoba. 

Úklidu venku a sečení trávníku se velice dobře 
ujali muži a hoši, a jak je teď krásně okolo kos-
tela uklizeno! Za to je potřeba, a moc si to za-
slouží, všem mužům a hochům poděkovat a vy-
zvednout jejich odvahu pustit se do práce okolo 
kostela a fary. 

Nás seniorek ubývá, a tak bychom moc potřebo-
valy posílit naše řady o mladší a ovšem i šikov-
nější pomocníky. A jak říkají muži, třeba i celé 
rodiny zapojit do práce na úklidu a výzdobě kos-
tela. Čím více skupinek žen a mládeže se zapojí, 
tím delší budou intervaly mezi čtrnáctidenními 
úklidy. 

Drazí: vzadu v kostele je rozpis úklidů, kam se 
můžete zapsat, a tím se všichni zapojíme ještě 
k větší oslavě a chvále Boží. 

Co na to říkáte, děvčata? Necháme se našimi 
muži zahanbit? 

Vaše seniorky 


