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MM ILÍILÍ   FARNÍCIFARNÍCI,,  
prožili jsme krásné „svatováclavské časy“, které letos korunovala návštěva Svatého otce Benedikta XVI. v naší vlasti. Někteří 
z nás se vydali do Prahy, Brna či Staré Boleslavi, aby se se Svatým otcem setkali a prožili slavnostní chvíle při bohoslužbě. I já 
jsem se mohl účastnit dvou setkání, ze kterých si odnáším mnoho krásných zážitků. V srdci mi zvláště zůstává vzpomínka na 
přátelskou atmosféru, velikou radost, kterou jsme při setkání prožívali, velikou vstřícnost pana prezidenta a především hluboká 
a povzbudivá slova našeho papeže. Jsem rád, že někteří z účastníků se s námi také o své zážitky podělili v našem časopise. 
Jistě budeme všichni dlouho vzpomínat na tuto mimořádnou událost, která přinesla mnoho duchovních plodů i díky naší du-
chovní přípravě. Všem vám Pán odplať za vaše modlitby. 

Nyní nám už klepou na dveře „dušičky“ – vzpomínka na všechny věrné zemřelé, kdy chceme zvlášt vzpomenout ve svých 
modlitbách na naše zemřelé příbuzné a přátele. Pro nás v Proseči je to příležitost připomenout si mého předchůdce a oblíbené-
ho patera Josefa Čechala, kterého Pán připojil k zástupu věrných zemřelých právě v tento den. Lehké odpočinutí dej všem věr-
ným zemřelým, ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají ve svatém pokoji. 

V těchto dnech upravujeme přízemí fary v Proseči, aby zde mohlo započít svoji činnost centrum pro maminky a tatínky, které 
jsme nazvali „Mikeš“. Není to od kocoura Mikeše z pohádky, ale zdrobnělina od jména Mikuláš, tedy od patrona našeho koste-
la a farnosti sv. Mikuláše. Jak víme, tento svatý je zvláště blízký všem dětem, neboť v předvečer svého svátku obchází domy a 
obdarovává právě děti. Chci poprosit všechny maminky a tatínky, kteří mají zájem tohoto centra využívat, o pomoc při jeho 
přípravě a rozjezdu. Prosím i všechny ostatní o jeho podporu, především duchovní. Neboť – Marné lidské namáhání bez Boží-
ho požehnání. 

Přeji vám všem pokojné podzimní dny, ve kterých by zářil úsměv z vašich tváří. 

Všem vám žehná otec Zdeněk 
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Mládeži 
Z chudičké rodiny byla, 
v mladém věku umírala, 

za čistotu život dala, 
Ježíš byla její síla. 

Svatá Marie Goretti, 
přimlouvej se za děti, 

aby čistý duše květ 
nepokazil tento svět. 

Každé svaté přijímání 
od hříchu je více chrání, 

aby tvoje přímluva 
v nebi marná nebyla. 

Až se stáří přiblíží 
a zbělá tvůj vlas, 

budeš na své čisté mládí 
vždy rád vzpomínat. 

Marie Šplíchalová 
Nové Hrady 
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NNÁVŠTĚVAÁVŠTĚVA   PAPEŽEPAPEŽE  BBENEDIKTAENEDIKTA   XVI.XVI.   

Brno 2009 - Velehrad 1985 

V neděli 27. 9. 09 se mi moc nechtělo vstávat o půl 
čtvrté do chladného rána, ale pouť není nikdy poho-
dlná. O tom by mohli vyprávět naši předci, kteří 
putovali na poutě pěšky - my jsme jeli krásným 
pohodlným autobusem. Před Brnem po zaparková-
ní na dálnici jsme se spolu s ostatními poutníky 
vydali na letiště - místo setkání s Benediktem XVI. 
V sektorech byla nádherná atmosféra plná radost-
ného očekávání, což teprve když Svatý Otec přistál. 
Asi všichni, kdo nemohli jet, sledovali mši svatou v 
televizi nebo v rozhlase; byla jedinečná, neopako-
vatelná. A pro nás, kdo jsme mohli být na místě, 
životní zážitek a velké povzbuzení. 

Na takové národní pouti jsou také zajímavá setkání 
s lidmi z jiných krajů. Já jsem se dala do řeči s Mo-
ravankami od Strážnice, které vzpomínaly na pa-
mátnou pouť v roce 1985 na Velehrad, kdy nebyla 
povolena návštěva Jana Pavla II. Před poutí se zatý-
kali katoličtí aktivisté, byla připravena vodní děla a 
přítomno mnoho tajných. Přijel kardinál Tomášek a 
sekretář Cassaroli. Tehdejší ministr kultury Klusák, 
který tam vystoupil, prohlásil, že Cyril a Metoděj 
byli první komunisté - což věřící tak pobouřilo, že 
ho vypískali. Ženy ze Strážnice si taky připomněly, 
že tehdy zpívaly poslední „zakázanou“ sloku Bože 
cos ráčil, kterou komunisté prý přikázali vypustit 
ve vydání nových kancionálů. 

Tak tohle jsem se dozvěděla na pouti za Benedik-
tem XVI. 

-abc 

Stará Boleslav 

Milí farníci, ve dnech 26.–28. září navštívil naši republi-
ku Svatý otec Benedikt XVI. My jsme se s několika mla-
dými z naší farnosti vydali do Staré Boleslavi, kde Svatý 
otec sloužil slavnostní poutní mši svatou k příležitosti 
svátku sv. Václava. Po mši svaté předal Svatý otec mla-
dým lidem poselství. Zaměřil se především na smysl 
života mladých lidí, na jejich hledání životní cesty. „Ježíš 
nás neustále zve, abychom byli Jeho učedníky a svědky.“ 
Dále mladé vybídl, aby Kristu pozorně naslouchali, aby 
se Jím nechali vést a aby se nebáli přijmout Jeho vůli, 
Jeho volání ať už ke kněžské službě, k zasvěcenému ži-
votu či k manželství. Mluvil také o naději a zdůraznil, že 
právě mladí lidé jsou nadějí církve. 

Pro nás oba to byl hluboký duchovní zážitek. Dnes se 
člověk často setkává s názorem, že do kostela chodí spíše 
staří lidé, ale právě takováto událost ukazuje pravý opak. 
Bylo krásné a dojemné vidět pohromadě tolik mladých 
věřících. Opravdu jsme cítili blízkost Krista. Vydali jsme 
se na tuto pouť právě proto, že máme opravdu za co Bo-
hu děkovat a chválit Ho. Bůh je dobrý a milosrdný. Dě-
kujeme za dar víry a za to, že jsme tam mohli být.  

Košňarovi 

Setkání se Svatým Otcem Benediktem XVI. 
v Brně 

Jsme již starší a měli jsme obavy, zda pro nás nebude cesta příliš 
náročná. Naše obavy se však brzy rozplynuly. Odjížděli jsme 
z Nových Hradů časně ráno, bylo to sice brzy, ale naše touha se-
tkat se se Svatým Otcem nás provázela po celou cestu. Když jsme 
dorazili na letiště a viděli davy lidí směřujících na stejné místo 
jako my, naplnilo nás radostné očekávání. Velké nadšení propuklo, 
když přistávalo letadlo se Svatým Otcem, mávání vlaječek i ra-
dostné provolávání. Když Svatý Otec projížděl kolem nás, byla to 
posvátná chvíle, která naplnila naše srdce opravdovým pokojem. 
Mše svatá, zpěvy i promluva Svatého otce jsou nepopsatelným 
zážitkem, kdy člověk uprostřed ostatních zažívá mimořádnou jed-
notu. Přítomností Svatého otce vstupoval do našich srdcí mír a 
naděje, kterou dnešní svět tolik potřebuje.  

Závěrem bychom chtěli poděkovat otci Zdeňkovi, jehož zásluhou 
jsme mohli jet, a který nás na naší pouti za Svatým Otcem duchov-
ně provázel. Společná modlitba prohlubovala naše duchovní zážit-
ky a vytvářela hezkou atmosféru s prosečskými farníky. Děkujeme 
Pánu, že jsme se mohli skrze Benedikta XVI. setkat s živou Boží 
láskou a pocítit tak Jeho silnou blízkost.  

Marie Jiskrová  

LÁSKA 
KRISTOVA  

JE NAŠÍ   
SILOU 
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Od března jsme prosili našeho nebeského Otce o požehnání pro pasto-
rační návštěvu papeže Benedikta XVI. Najednou byl tady ten den D, 
kdy jsme se s ním měli setkat osobně, neděle 27. 9. Trochu jsme si 
přivstali a po 4. hodině ranní jsme se s pomocí Boží vydali na pouť do 
Brna. Před 7 hodinou jsme zaparkovali na dálnici, kde se řadilo velké 
množství autobusů především z Čech, Moravy, Slovenska a Polska. 
Na tak výjimečné setkání si přivstalo i sluníčko, nebe bylo téměř bez 
mráčků. Od autobusů se po silnici vlnila různobarevná řeka lidských 
těl, transparentů a vlajek, vše probíhalo v naprostém pokoji, pohodě. 
Po 50 minutách jsme dorazili do našeho vyhrazeného sektoru. Čekání 
nám krátil a zároveň velmi slavnostně naladil soubor Muzika Hra-
dišťan s Jiřím Pavlicou a Kantiléna Brno. V 8.50 hodin přiletěl pan 
prezident Václav Klaus s chotí a v 9.20 hodin Svatý otec Benedikt 
XVI., který se stálým úsměvem na tváři nastoupil do svého papamobi-
lu a za zvuku slavnostních fanfár projížděl a žehnal všem poutníkům. 
Konkrétně my jsme se s ním zdravili asi na vzdálenost 5 m, po celou 
dobu jsme veškeré dění na tuřanském letišti sledovali na dvou obřích 
obrazovkách. 

Nastává bohoslužba, papeže vítá brněnský biskup Vojtěch Cikrle, ještě 
před začátkem mše svaté je vznesena prosba o zdrženlivost potlesku, 
mávání vlajkami a ostatních hlasitých projevů. Po celou dobu se 120 
tisíc shromážděných poutníků chová důstojně a tiše. Homilie Svatého 
otce pronesená česko-italsky se nesla ve znamení touhy po naději. 
Zdůraznil, že jediná a spolehlivá naděje je v Bohu a jeho jediném Sy-
nu, který svou krvavou obětí na kříži a zmrtvýchvstáním nás osvobodil 
z otroctví hříchu, zla a smrti – Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý, 
naděje lidstva! Připomenul nám pomíjejícnost lidských plánů, ne-
prozřetelnost odmítání Boží lásky. Vyzval nás, abychom se opřeli o 
víru v Krista, protože Ježíš nikdy své přátele neopustí. 

Na závěr nás odporučil pod ochranu Panny Marie, matky Krista Pána, 
naší naděje. Následovala bohoslužba oběti, svaté přijímání, modlitba 
Anděl Páně, závěrečné požehnání a chorál Svatého nám otce, Bože, 
v lásce chraň a zachovej, a Bože chválíme tebe. Liturgický obřad kon-
čí a my chvíli zůstáváme na svých místech, až do vyzvání k odchodu. 
Odcházíme plni nezapomenutelných dojmů, povzbuzeni slovy Svatého 
otce. Při zpáteční cestě k autobusu, na vyvýšeném místě se ohlížíme a 
najednou při pohledu na to obrovské lidské mraveniště pod námi si 
uvědomuji tu krásu, hloubku a sílu křesťanského společenství. Doslo-
va mě dojímá, když míjím staré babičky a dědečky, velmi těžce se 
pohybující a zase naopak 
mladé rozjásané slečny a 
pány, nebo táty a mámy 
obklopené svými ratolest-
mi. A tak se tam na kopeč-
ku zastavujeme a máváme, 
co nám síly stačí, protože 
právě vzlétlo letadlo se 
Svatým otcem Benediktem 
XVI.; zůstáváme až do 
chvíle, než nám zmizí nad 
obzorem. Tak šťastnou 
cestu Svatý otče, Bůh vás 
chraň a opatruj, děkujeme. 
Byl to výjimečný den. 

(..) 

V nejzazším výběžku severovýchodních Čech, 
v nevelké kotlině, leží město Broumov. Svou po-
klidnou atmosférou, bohatou historií, a množstvím 
cenných stavebních památek láká k bližšímu pro-
zkoumání. 

Toto krásné a zajímavé místo se stalo cílem našeho 
květnového výletu. Otec Zdeněk zorganizoval toto 
putování pro rodiny s dětmi, ale zúčastnili se i zá-
stupci střední generace a nechyběli ani zástupci 
z řad seniorů ze všech našich tří farností. 

 V Broumově jsme navštívili bývalý benediktinský 
klášter, kde jsme si prohlédli sál konventní knihov-
ny, která dodnes čítá přibližně 17000 svazků, refek-
tář s vystavenou kopií Turínského plátna, sakristii a 
nádherný klášterní kostel Sv. Vojtěcha. Nejzajíma-
vější část prohlídky nás čekala v tajemném sklepení 
pod klášterem. Při svitu slabé žárovky jsme sestou-
pili do podzemí, kde se v temných kobkách tísnily 
otevřené rakve, ve kterých ležely mumie – vyschlá 
těla kdysi dávno pohřbených mnichů. Někteří zvída-
ví návštěvníci využili moderní techniky a pomocí 
mobilních telefonů si svítili a prozkoumávali tělesné 
pozůstatky zblízka. Po této strašidelné podívané 
jsme pokračovali dál v prohlídce města. Ve farním 
kostele Sv. Petra a Pavla jsme se sešli ke společné-
mu slavení mše svaté.  

Posíleni na duchu jsme se přesunuli do místní re-
staurace, abychom posilnili i naše tělesné schránky 
a nabrali sílu na další cestu; čekala nás prohlídka 
Adršpašských skal. Když jsme dorazili na místo, 
vydali jsme se na procházku bílými pěšinami, stou-
pali jsme po strmých schodištích, zkoušeli jsme 
probudit ozvěnu, protahovali jsme se těsnými prů-
chody, nechali se ohlušit vodopádem a nakonec 
jsme se nechali zlákat k plavbě na loďce po smarag-
dové hladině skalního jezírka. V jednotlivých útva-
rech skalního města jsme hledali podobu různých 
osob, zvířat a věcí, jako např. Džbán, Milenci, Sta-
rosta a Starostová, Dvojčata, Homole cukru, Slon, 
z jedné skály se na nás dokonce dívala tvář Pána 
Ježíše. Nestačili jsme žasnout nad nádherou a veli-
kostí Božího díla. Utrmácení a unavení, ale plni 
krásných dojmů, jsme nasedli do autobusu a vypra-
vili se na cestu k domovu.  

VVZPOMÍNKAZPOMÍNKA   NANA   VÝLETVÝLET     
DODO  BBROUMOVAROUMOVA    

AA   AADRŠPAŠSKÝCHDRŠPAŠSKÝCH  SKALSKAL     

Otci Zdeňkovi moc děkujeme za to, že nám zpro-
středkoval tyto nezapomenutelné okamžiky. Ještě 
dlouho budeme vzpomínat na společně prožité 
chvíle a čerpat sílu pro každodenní povinnosti. 

jménem farníků děkuje Ludmila Chadimová  

Svatý otec Benedikt XVI. v Brně 
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12. září 2009 pořádala již tradičně svůj 
ples Orelská jednota Proseč. Hlavním 
mottem plesu bylo: „Dáváme sportu 
smysl“. Jelikož Orel letos slavil svých 
100 let, bylo toto motto převzato z těchto 
oslav, kterých jste se mnozí také účastni-
li. Nejprve bylo potřeba všechno do de-
tailu připravit a zařídit. Za to patří velký 
dík všem pořadatelům. Sál zdobila nád-
herná výzdoba, která dále rozvíjela mot-
to plesu. Stěny zdobili sportovní mužíč-
ci, na balkóně visely balónky, na stolech 
voněly květiny. Uhasit žízeň mohli 
„plesoví“ návštěvníci v baru ala Koudel-
kovi & Bohouškovi, posilnit se na další 
taneční kreace v kuchyni Mac Fafa. Ce-
lým plesem nás provázela hudební sku-
pina Mix. Jelikož „Mixáci“ hrají jak kla-
sické tak rychlejší rytmy, mohl si každý 
vybrat svoje a pořádně se na parketě 
vyřádit. Velký dík také patří všem ná-
vštěvníkům, protože bez nich by ples 
nebyl plesem. Účast byla hojná, ale stej-
ně doufáme, že příští rok si najde čas 
více lidiček a přijdou se s námi pobavit. 

Okolo 21:00 nám zpříjemnila chvíle ta-
neční skupina Bohemia z Chrasti se 
svým nádherným vystoupením. Dalším 
bodem programu byl prodej tomboly a 
dražba. Dražila se poukázka na projížď-
ku kočárem po Slatiňanech. Okolo 00:00 
přišlo na řadu Půlnoční překvapení. Naši 
orlíci si připravili předtančení: „Dáváme 
sportu smysl“, pod vedením Ivony Hola-
nové. Poté co kluci nastříleli góly do 
branky, začali tančit spolu s děvčaty.  
Myslím, že se jim celé vystoupení po-
vedlo. Potlesk na konci byl toho důka-
zem.  

Postupem času únavy přibývalo a  ples 
se pomalu blížil ke konci. A tak i já na 
závěr ještě jednou moc děkuji všem, 
kteří dorazili a tím podpořili náš ples.  

Pavla Šplíchalová 

Nejen pro děti předškolního věku  
byla připravena spousta her a soutěží. 

Orelský ples 
Organizace Orel slaví v tomto roce význam-
né výročí. Uplynulo již sto let od jejího zalo-
žení. Po celostátních oslavách, které proběh-
ly o předposledním srpnovém víkendu 
v Kroměříži, se orelská jednota v Proseči 
připojila k oslavám poslední sobotu v srpnu. 

Oslavy byly zahájeny mší svatou v kostele 
Sv. Mikuláše v Proseči, při níž měl pan farář 
velmi krásnou promluvu nejen o sportu. Po 
mši svaté se všichni účastníci přesunuli do 
orlovny na náměstí, kde proběhlo slavnostní 
zahájení oslav. Poté už se všichni účastníci 
zaměřili na jednotlivý program, kterého se 
chtěli zúčastnit. 

Pro veřejnost z Proseče i širokého okolí byl připraven bohatý program, do kterého 
se mohly zapojit rodiny s dětmi, dokonce i s těmi nejmenšími. Pro děti předškolní-
ho věku byla připravena spousta her a soutěží na sále v orlovně. 

V orlovně probíhal také turnaj ve stolním tenisu. Přihlášení soutěžící byli rozděleni 
do dvou kategorií. Kategorii ligových hráčů, ve které změřili síly 4 hráči, ovládl 
Adolf Zelenka z Proseče. V kategorii amatérů, které se účastnilo 5 hráčů, si počí-
nal nejlépe Jakub Brabenec z Hlinska, který se nakonec stal vítězem. Oběma vítě-
zům gratulujeme k vítězství a přejeme jim mnoho dalších úspěchů. 

V orlovně probíhal ještě jeden turnaj, a sice ve stolním fotbálku. Jeho se zúčastnilo 
celkem sedm dvoučlenných družstev, které se utkaly systémem každý s každým. 
Vítězem se stala dvojice „Gaz a Fred“ z Otradova, která všechna utkání vyhrála. 

V rámci oslav nechyběl ani florbal. Florbalový turnaj byl kvůli malému počtu při-
hlášených týmů zrušen. Ovšem tři týmy, které se na turnaj přihlásily nepřišly zby-
tečně a tak si proti sobě alespoň „neturnajově“ zahrály. Nakonec byly všechny 
týmy odměněny diplomem a sladkostmi. 

Na závěr celého dne proběhl na farní zahradě táborák, který byl zároveň farním 
táborákem na zakončení prázdnin. Účast byla velmi hojná, přišlo mnoho rodin 

s dětmi, s příbuznými a známý-
mi. Celé odpoledne až do pozd-
ního večera byl program prová-
zen hudebním vystoupením 
skupiny Naživo, ke které se 
mohli účastníci připojit a zazpí-
vat si. 

Myslím, že se oslavy proseč-
ským orlům vydařily. Rád bych 
touto cestou poděkoval všem, 
kteří neváhali podpořit naše 
oslavy svou účastí. Vaše účast 
byla pro nás orly nejlepší od-
měnou. Věříme, že se program 
všem líbil a těšíme se na shle-
dání s vámi na dalších akcích 
pořádaných naší orelskou jed-
notou. 

Tomáš Roušar 

OORLOVÉRLOVÉ  VV   PPROSEČIROSEČI   SLAVILISLAVILI   VÝROČÍVÝROČÍ   
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Setkání harmonikářů 
v Javorníčku 

V sobotu 6. června si dali v obci Javorníček–
Pustinka sraz příznivci dobré hudby a dobrého 
jídla a pití. Obyvatelé této maličké obce zde 
letos poprvé uspořádali setkání harmonikářů. I 
přesto, že panovalo chladné počasí, sešlo se 
v přírodním areálu v Javorníčku u hasičárny asi 
80 natěšených posluchačů. Úderem 13. hodiny 
vše začalo. Na úvod promluvil a všechny přivítal 
pan starosta Jaroslav Holomek, poté pronesla ně-
kolik slov paní Noemi Komrsková z Farní charity 
Nové Hrady. To, že foukal studený vítr a občas 
prolétla nějaká dešťová kapka, vůbec nikomu ne-
vadilo. Na podiu se střídali harmonikáři, takže 
bylo co poslouchat, ve výčepu točili výborné pivo, 
limonádu, a našlo se i něco ostřejšího, takže bylo 
co pít, na grilu se opékaly chutné klobásy, takže 
ani mlsné jazýčky nepřišly zkrátka. Návštěvníci si 
mohli zakoupit výrobky z Denního stacionáře 
v Chotovicích, které zaměstnanci Farní charity 
nabízeli ve stánku přímo v areálu. Všem, kteří se 
zasloužili o uspořádání této akce, moc děkujeme. 
Postarali se o příjemný kulturní zážitek pro oby-
vatelé z blízkého i vzdálenějšího okolí a přispěli i 
na pomoc potřebným a to tím, že výtěžek dobro-
volného vstupného, který činil 5800 Kč, darovali 
Farní charitě Nové Hrady. 

Návštěva Bowlingu 22. 6. 
Moc nás těší, že i v této nelehké době, kdy stále 
kolem sebe slyšíme o hospodářské krizi, se mezi 
námi najdou lidé, kteří nemyslí jen na sebe a není 
jim lhostejný osud našich znevýhodněných spolu-
občanů. Patří mezi ně i paní Řeháková, majitelka 
bowlingové dráhy a restaurace Pod strání 
z Hradce Králové, která poskytla naší organizaci 
neobvyklý sponzorský dar. Díky ní mohli uživate-
lé a pracovníci Denního stacionáře z Chotovic 
strávit jedno dopoledne v prostorách její bowlin-
gové dráhy a restaurace, kde si mohli změřit své 
síly při hře, objednat si něco dobrého k jídlu a pití, 
a to všechno zdarma. Celé dopoledne se koulelo, 
shazovaly se kuželky, popíjela se výborná káva, 
čaj, limonáda i pivečko a panovala dobrá nálada. 
Do bowlingového turnaje se všichni vrhli s plným 
nasazením a podle výsledků, které se objevovaly 
na světelné tabuli, se k překvapení všech ukázalo, 
že nejlépe se vedlo těm, kteří koulili vůbec popr-
vé. Odměnou za naše skvělé sportovní výkony byl 
výborný oběd, na kterém si všichni moc pochut-
nali. Čas, který nám byl vymezen, rychle uběhl. 
Při loučení jsme všichni společně paní Řehákové 
moc poděkovali, předali jí kytičku a slíbili, že za 
půl roku určitě zase rádi přijedeme. 

Filmové představení Peklo 
s princeznou 

V úterý 23. 6. jsme navštívili filmové předsta-
vení nové české pohádky Peklo s princeznou. 
Abychom našim uživatelům co nejvíce zpestřili 
program, vyměnili jsme tentokrát pohodlí na-
šich firemních automobilů za cestování hromad-

nou dopravou a do kina v Litomyšli jsme se vypravili autobusem. Ani 
nám nevadilo, že jsme se cestou z autobusového nádraží ke kinu zmoh-
li, těšilo nás, že jsme vše v pohodě zvládli a včas dorazili na místo. 
Úsilí, které jsme museli vynaložit, se nám vyplatilo, protože to, co se 
odehrávalo na filmovém plátně, opravdu stálo za to. Jak už sám název 
pohádky napovídá, peklo a čerti hráli v pohádce prim. Hlavní děj se 
odehrával na našich krásných pohádkových zámcích Frýdlantě a Kro-
měříži a nechyběly ani nádherné přírodní scenerie Adršpašských skal. 
Pohádka je plná dramatických zvratů, vtipných situací a lidové moud-
rosti. Jako v každé správné pohádce nakonec všechno dobře dopadne a 
dobro zvítězí nad zlem. Každému, kdo ještě neměl možnost tuto pohád-
ku zhlédnout, vřele doporučuji. 

Svatoanenské slavnosti v Žírči 1. 8. 
Nedaleko Dvora Králové se nachází obec Žíreč, kde v bývalém klášteře 
našel útočiště Domov sv. Josefa a sv. Anny pro pacienty s roztroušenou 
sklerózou. V areálu kláštera stojí nádherný barokní kostel zasvěcený 
sv. Anně. A právě k oslavě této světice a patronky zdejšího kostela a 
kláštera se každoročně konají na svátek sv. Anny Svatoanenské slav-
nosti. Program svátečního odpoledne zahájil otec biskup Dominik Du-
ka slavnou mší svatou. V přilehlém parku probíhaly trhy, kterých jsme 
se zúčastnili a nabízeli jsme své zboží, jako např. batikovaná a malova-
ná trička, pestré tašky a kabelky, keramiku a další drobnosti. Celý den 
panovalo letos tak vzácné, nádherné počasí, takže se prostranství mezi 
stánky brzy zaplnilo lidmi. K naší spokojenosti byl náš stánek co chvíli 
v obležení koupěchtivých zákazníků. Nejvíce šla na dračku trička a 
tašky, ale ani keramika nezůstala bez povšimnutí. V Žírči jsme prožili 
příjemné odpoledne a naše snažení přineslo i hmotný užitek. Do po-
kladny Farní charity přibylo pěkných 5500 Kč. Finanční prostředky 
budou využity na provoz Domu sv. Josefa v Chotovicích.  

Výlet do ZOO 
Čas prázdnin je jako stvořený k tomu, abychom vyrazili na výlet. Už 
dlouho jsme si plánovali, že navštívíme zoologickou zahradu ve Dvoře 
Králové, a tak jsme naše plány konečně uskutečnili. Vyrazili jsme ráno 
11.8. plni těšení a radostného očekávání. Když jsme dorazili na místo, 
zakoupili jsme si vstupenky a vydali se na prohlídku. Procházeli jsme 
mezi klecemi a výběhy, kde jsme mohli pozorovat zástupce zvířat pře-
vážně z Afriky. Z klecí na nás cenili své zuby a ukazovali své mohutné 
drápy lvi, gepardi, tygři a jiné kočkovité šelmy, své dlouhé krky za 
námi natahovaly strakaté žirafy, ve výbězích se proháněly pruhované 
zebry, mrštné gazely a antilopy, v ohradách mávali svými choboty mo-
hutní sloni a své hrozivé rohy předváděli neohrabaní nosorožci. Nejví-
ce jsme se pobavili v pavilonu opic, kde v klecích skotačili mrštní šim-
panzi. Všem se na výletě moc líbilo a už se těší, až zase někam vyjede-
me.  
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Koncert Jarmily Šulákové 
V sobotu 22. 8. se v Chotovicích usku-
tečnil v pořadí již 3. koncert. Po Hra-
dišťanu a Vlastovi Redlovi přijala letos 
naše pozvání Jarmila Šuláková se skupi-
nou Fleret. Již několik týdnů předem 
probíhaly přípravy a všichni jsme se 
moc těšili. Konečně nadešel ten všemi 
očekávaný dvaadvacátý srpen. Na zahra-
dě Domu Sv. Josefa se vypínalo prostor-
né kryté podium a před ním stály 
v úhledných řadách narovnané lavičky, 
které zvaly k posezení. To jsme však 
ještě netušili, že vše zůstane nepoužité. 
Zradilo nás počasí. Už od rána se naše 
zraky obracely k obloze a sledovaly temné mraky, které se táhly od zá-
padu. Kolem desáté hodiny se mraky začaly trhat a dokonce vykouklo i 
sluníčko. Naše nadšení však netrvalo dlouho. Úderem poledne se opět 
zatáhlo a začalo hustě pršet a foukat silný vítr. Všichni jsme ale doufali, 
že se opět vyčasí. Nestalo se tak. Nakonec se koncert přece jenom konal. 
Návštěvníci, kteří se nenechali odradit ani tímto psím počasím a do Cho-
tovic přijeli, si přišli na své. Jarmila Šuláková se svými chlapci muzikan-
ty vystoupila pod zastřešenou pergolou, kde na lavičkách seděli namač-
káni všichni ti, kteří to nevzdali a zůstali. Její zpěv se nesl pouze za do-
provodu kytary a houslí bez složité aparatury. Některé z jejich písní jsme 
si zanotovali společně. Škoda, že koncert byl časové omezen, paní Jar-
mila by se nechala poslouchat až do večera. Bylo nám s ní moc dobře a 
ještě dlouho budeme vzpomínat na chvíle prožité v její blízkosti. Děkuje 
všem organizátorům, návštěvníkům, účinkujícím i dobrovolníkům, kteří 
nám pomáhali toto nezapomenutelné odpoledne připravit a už se těšíme 
na další ročník. 

Přijeli jsme, zazpívali jsme, vyhráli jsme. 
7. září uspořádal Denní stacionář Petrklíč z Ledče nad Sázavou pěvec-
kou soutěž Karuzošou. I my z Chotovic jsme se rozhodli zkusit své 
štěstí a do malebného městečka na řece Sázavě jsme se vypravili. Už od 
rána panovalo krásné slunečné počasí, takže nám cesta příjemně ubíhala 
a o půl desáté jsme konečně dorazili do cíle, kde nás pořadatelé srdečně 
přivítali a uvedli nás do slavnostně vyzdobeného sálu místní sokolovny. 
Usedli jsme k připravenému stolu a posilnili se minerálkou a drobnými 
zákusky, které byly na každém stole připraveny a lákaly k ochutnání. 
V deset hodin začala vlastní pěvecká soutěž. Na podiu se střídali soutě-
žící jeden po druhém a šestičlenná porota hodnotila jejich výkony. Ne-
měla to vůbec jednoduché. Je až s podivem, jaké talenty mezi sebou 
máme. Soutěžilo asi 20 zpěváků, z Chotovich jich bylo 5. Všichni byli 
skvělí, ale porota musela vybrat ty nejlepší. Hodnotit se začalo od 4. 
místa, na kterém se umístili všichni ti, kteří nezískali medaili, ale ani 
oni nepřišli zkrátka, byli odměněni diplomem a drobnými dárky. Potom 
porota přistoupila k oceňování soutěžících, kteří se umístili na prvních 
třech pozicích. Udělila cenu za druhé a třetí místo a poté vyhlásila vítě-
ze. Za zvuku slavnostních fanfár kráčela k podiu Jaruška Horčičková 
z Denního stacionáře od nás z Chotovic, aby převzala ocenění za svůj 
nádherný pěvecký výkon. Všichni ji blahopřáli a děkovali za to, že 
svým krásným zpěvem potěšila všechny přítomné. Radost z jejího 
úspěchu jsme měli všichni a domů jsme se vraceli z dobrým pocitem, 
že naše cesta nebyla marná. 

Vinobraní na Kuksu 
Už opět nastal čas dozrávání vinných hroznů, a 
proto se na mnoha místech naší republiky konají 
slavnosti vína – vinobraní. Nebylo tomu jinak ani 
12. 9. na Kuksu, kde si dali sraz milovníci dobrého 
vína z blízkého i vzdálenějšího okolí. Realizační 
tým Vinobraní na Kuksu připravil pro návštěvníky 
nejen bohatý výběr vinařských produktů, ale oslovil 
i drobné řemeslníky a výrobce skla, keramiky, a 
dalších předmětů rukodělné výroby, aby přijeli 
nabídnout své výrobky na trhy, které se v rámci 
vinobraní konaly. I my jsme využili nabídky a na 
Kuks jsme vyrazili. Stánky byli rozmístěny 
v prostorách Hospitalu, takže si všichni návštěvníci 
mohli nabízené zboží pohodlně prohlédnout a za-
koupit si něco z nabízeného sortimentu. Pro zpest-
ření dne probíhal bohatý doprovodný program. 
Konaly se různé koncerty, výstavy, prohlídky Hos-
pitalu, akce pro děti jako např. jízda na ponících, 
promenáda v nádherných dobových kostýmech, 
projížďky kočárem. V kostele Nejsvětější Trojice 
sloužil otec biskup Dominik Duka slavnostní mši. 
Počasí nám celkem přálo, a tak jsme si tento den 
moc užili a vrátili jsme se domů plni krásných do-
jmů a s chutí do další práce. 

Vítání podzimu na Pernštejně 19. 9. 

Letos jsme již podruhé přijali pozvání od paní kaste-
lánky jednoho s naších největších středověkých sídel 
hradu Pernštejna, abychom se zúčastnili Podzimního 
jarmarku potřebných. Zástupci chráněných dílen, 
denních stacionářů a ústavů sociální péče měli mož-
nost nabídnout své výrobky široké veřejnosti a získat 
tak finanční prostředky, které tolik potřebují na pro-
voz svých zařízení a zároveň prezentovat svoji čin-
nost. Tato akce se konala u příležitosti slavnostního 
zahájení výstavy Podzim na Pernštejně. V areálu 
celého hradu si bylo možné prohlédnout aranžmá 
z květin, rostlin, a plodů podzimu a bylo opravdu, co 
obdivovat. Šikovné ruce aranžérů vykouzlily nád-
herné pestrobarevné vazby, různá zátiší a ozdoby, 
takže celý hrad zářil barvami, které doveze vykouzlit 
právě jen podzim. Kdo si prohlídku hradu nenechal 
ujít, udělal dobře, protože stála za to. Zkrátka jsme 
nepřišli ani my u stánku. Nádherné počasí, které ten 
den panovalo, vylákalo na hrad spoustu návštěvníků 
a ti si kromě kulturního zážitku mohli odnést také 
něco z nabízeného tovaru, a tak nám zboží rychle 
mizelo z pultu a kasička se pěkně plnila. Domů jsme 
odjížděli s pocitem příjemně a užitečně stráveného 
dne, vždyť do pokladny Farní charity přibylo pěk-
ných 5600 Kč.   
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připravila Ludmila Chadimová 
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Nové Hrady - intence a žalmy 
21. 10. Za Josefa Havlíka a rodiče. 

25. 10. Za Ludvika Mihu a manželku.                                      
ž: Marie Nádvorníková 

28. 10. Za živé i zemřelé z rodiny Holomkovy, Šantrůčkovy 
a Rejmanovy. 

1. 11. Za rodiče z obojí strany. ž: Petr Poslušný 

2. 11. Za Josefa Bartoše a syna. 
4. 11. Za rod Nešporů, Stoklasů, Burešů a Hloušků. 

6. 11. Za Stanislava Klapala z Libeciny. 

8. 11. Za Josefa Sokola a manžele Bicanovy.                           
ž: Anežka Nováková 

8. 11. Za Karla Vopařila, rodiče a celý rod. (v Chotovicích) 

11. 11. Za Václava Šimka a duše v očistci. 

15. 11. Za Josefa a Miladu Andrlovy, rod Andrlů a Šlégrů.     
ž: Dáša Nováková 

18. 11. Za Ladislava Víška a otce. 

22. 11. Za manžele Válkovy a živé i zemřelé členy rodiny 
Binkovy. ž: Růžena Odehnalová 

25. 11. Za rodinu Novákovu a živé i zemřelé členy rodiny 
Chadimovy. 

29. 11. Za rodiče Mihovi a sourozence.                                     
ž: Vendula Axmanová 

2. 12. Za rodinu Novákovu a živé i zemřelé členy rodiny 
Chadimovy. 

5. 12. Za Josefa a Annu Víchovi a rodiny Burešovy a 
Jarmilu Vostrčilovu a manžela. 

6. 12. Za Ladislava Novotného, manželku vnoučata a 
pravnoučata. ž: Petr Poslušný 

9. 12. Za rod Víchů a Duchoslavů, za živé i zemřelé členy 
rodiny Víchovi. 

13. 12. Za Ludmilu Šplíchalovou a celý rod. ž: Karel Vopařil 

Perálec - intence 
25. 10. 

Za Marii Třasákovou, za tatínka Jana Krále a rodiče 

1. 11. Za  rodinu Sejkorovu ze Stříteže a syna Václava. 

8. 11. Za rodiny Tmějovy a Baťovy. 

15. 11. Za Václava Pokorného a syna. 

22. 11. Za rodinu Vackovu a Dvořákovu. 

29. 11. Za manželé Sochovi, oboje rodiče a sourozence. 

3. 12. Za Annu Sochovou, manžela, 3 syny a 3 dcery. 

6. 12. Za Marii Drahošovou, manžela, syny a dceru. 

13. 12. Za manželé Kulhavovi a syna Františka. 

  18. 10. neděle 29. neděle v mezidobí - misijní 

    Nové Hrady:   výročí posvěcení kostela 

    Proseč:   výročí posvěcení kostela 

exercicie 19. - 23.10., v pondělí a ve čtvrtek nebude mše sv. 

  25. 10. neděle 30. neděle  mezidobí   

změna času z letního na zimní (z 3.00 na 2.00), změna času večerních bohoslužeb 

    Nové Hrady: 17 - 19 svátost smíření, adorace 

28. 10. - 1. 11. podzimní prázdniny 

  31. 10. sobota Chotovice: 16.30 pobožnost na hřbitově 

  1. 11. neděle Slavnost Všech svatých   

    Nové Hrady: 17 .00 pobožnost na hřbitově 

    Proseč: 18 - 20 svátost smíření, adorace 

    Perálec: po mši sv. pobožnost na hřbitově 

  2. 11. pondělí Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

   Proseč: 17.00 pobožnost na hřbitově 

     18.00 mše sv. 

  5. 11. čtvrtek Perálec: 16.00 svátost smíření, adorace 

    17 .00 mše sv., setkání mladších dětí 

  6. 11. pátek Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

    Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

  8. 11. neděle 32. neděle v mezidobí   

    Chotovice: 14.00 mše sv., žehnání zvonu a praporu 

  12. 11. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

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

  15. 11. neděle 33. neděle v mezidobí   

  19. 11. čtvrtek Chotovice: 17.00 setkání dětí 

  22. 11. neděle Slavnost Ježíše Krista Krále 

  26. 11. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

  29. 11. neděle 1. neděle adventní   

    Nové Hrady: 17 - 19 svátost smíření, adorace 

  3. 12. čtvrtek Perálec: 16.00 svátost smíření, adorace 

    17 .00 mše sv., setkání mladších dětí 

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

    Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

  5. 12. sobota Chotovice:   rekolekce farnosti Nové Hrady 

  6. 12. neděle 2. neděle adventní   

    Nové Hrady: po mši sv. návštěva sv. Mikuláše 

      po mši sv. adventní trhy - Charita 

    Proseč: po mši sv. adventní trhy - Charita 

      14.00 Mikulášská besídka 

      17 - 19 svátost smíření, adorace 

  10. 12. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

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

  13. 12. neděle 3. neděle adventní   

  18. 12. pátek Nové Hrady:   koncert Slávka Klecandra 

  19. 12. sobota Proseč:   živý betlém 

  20. 12. neděle 4. neděle adventní   

Proseč - intence a čtení 
21. 10. Za Josefa Bílého, manželku, jejich rodiče a souro-

zence. 

25. 10. 
Za Adolfa Dostála a jeho rodinu.                                      

29. 10. Prosíme Tě, Pane, o tvé milosrdenství a uzdravení 
duše i těla. 

31. 10. Za manžele Mencovy, Vaňousovy a syna. 

1. 11. Za P. Josefa Čechala a všechny kněze.                   
čt: Jaroslava a Josef Košnarovi 

2. 11. Za všechny zemřelé farníky. 

4. 11. Za Ludvíka Brabce, manželku a rodiny jejich dětí. 

7. 11. Za Janu Bílou a syna Miroslava. 

8. 11. Za Františka Skálu, rodiče z obojí strany a živé i 
zemřelé z těchto rodů.                                                        
čt: Růžena a Josef Roušarovi 

9. 11. Za Zdeničku Cimburkovou a jejího otce. 

14. 11. Na poděkování. 

15. 11. Za všechny živé i mrtvé členy rodiny Javůrkových. 
čt: Andrea Odehnalová, Eva Rabová 

22. 11. Za Jiřího Javůrka, rodiče z obojí strany a synovce 
Libora.                                                                                 
čt: Božena Hromádková, Růžena Rejmanová 

29. 11. čt: Marie a Bohumil Dastychovi 

3. 12. Na úmysl dárce. 

6. 12. 
Za Kateřinu Víchovu, manžela, dceru a celou 
rodinu. 

10. 12. Za Jiřího Malinského a otce. 

13. 12. Za Dagmar Bělouškovu, rodiče a sourozence. 



 

  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  ř í j e n  -  l i s t o p a d  2 0 0 9  

PPRAVIDELNÝRAVIDELNÝ   POŘADPOŘAD   BOHOSLUŽEBBOHOSLUŽEB          
VV   ZIMNÍMZIMNÍM   OBDOBÍOBDOBÍ  ODOD  25. 10.25. 10.  

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:  
22. 11. 2009. 

 

Vážení a milí bratři a sestry. 
S velkou radostí Vám chci poděkovat za Vaši štědrost, kterou jste projevili 
při mé prosbě o příspěvek na květiny. Celkem bylo vybráno 3 882 Kč!!! 
Vzhledem k této velké částce jsme si mohli dovolit zakoupit 50 ks anturií, 
na které jsme ještě dostali u pí. Tomáškové množstevní slevu 5,- Kč (dík), 
takže jsme zaplatili 2 000 Kč. Dále jsme v Osíku nakoupili „do foroty“ Flo-
rex, a to také za velmi výhodnou cenu, a ještě nám zůstalo 933 Kč. Mohu 
Vás ubezpečit, že i tyto peníze budou účelně a hospodárně využity ke 
zkrášlení našeho kostela. 

Ještě mi dovolte, abych touto cestou poděkovala všem dodavatelům květin 
ze svých zahrádek, především paní Anežce Ječmenové a paní Marušce 
Dastychové. 

Upřímný dík, kéž Vám Pán Bůh odplatí.  
                                                        

Eva Rabová 

          

A       7 1 . 9   5 

B 3 . 2       4   8 

C   . 5 3 4   2 6   

D   3   .   4 8   6 

E 6   1 8 5 . 7     

F 7 4 8 6   9   .   

G         . 5 3 7 9 

H     7 . 3 1   8   

I 2 8 3   . 7 5 4   

BBIBLICKÉIBLICKÉ   SUDOKUSUDOKU  
ZZPÍVEJTEPÍVEJTE  PÍSEŇPÍSEŇ  NOVOUNOVOU  (I(IZZ  42,1042,10--13)13)  

Seřaďte úryvky do správného pořadí: 

Svěcení nového zvonu  
v Chotovicích 8. 11. ve 14. hodin 

Rádi bychom vás pozvali do Chotovic do kostela sv. Prokopa. 

V neděli 8. listopadu ve 14 hodin k nám přijede otec biskup Josef Kajnek a 
posvětí nový zvon do našeho kostela. Zvon se již vyrábí ve zvonařské dílně 
v Brodku u Přerova a bude vážit 220 kg. V prosinci loňského roku vyhlásil 
Obecní úřad Chotovice veřejnou sbírku za účelem shromáždění finančních 
prostředků pro pořízení nového zvonu. Postupně se nám již větší část těchto 
peněz podařilo shromáždit a tak se již těšíme na nový zvon.  

Takže ještě jednou vás všechny zveme do Chotovic. Po slavnostním vysvě-
cení a mši svaté bude pro všechny přichystáno pohoštění. 

Pavel Boštík, Chotovice 

A Ať zní jeho chvála ze všech končin ze-
mě. 

B Hospodin jak bohatýr se vyrazit už 
chystá, 

C proti nepřátelům svým si bohatýrsky 
vede. 

D Zpívejte Hospodinu píseň novou! 

E Ti, kteří se vydávají na moře, i to, čeho 
je moře plno, ostrovy a ti, kdo na nich 
bydlí, 

F ať plesají obyvatelé Sely a výskají z 
vrcholků hor. 

G svou horlivost jak bojovník rozněcuje, 
pozvedá bojový pokřik, 

H ať pozvednou svůj hlas, i poušť a její 
města, dvorce, v nichž sídlí Kédar, 

I Ať vzdají čest Hospodinu, ať mu chva-
lořečí na ostrovech. 


