
 

Velikonoce 

Budou brzy Velikonoce, 
těšíme se na ně velice,  
vždyť vstal z hrobu  
Ježíš Král,  
aby v srdcích panoval.  
 
Připravme mu srdce čistá,  
potěší ho dozajista  
a že mu všichni vděčni 
jsou  
za tu lásku nesmrtnou.  
 
Radost velikonočního rána  
andělem je zvěstována,  
prchnul smutek, prchl žal,  
který v církvi panoval.  
 
Zajásala církev celá,  
brána nebe otevřená,  
po smutku a bolesti  
přicházejí radosti.             

Marie Šplíchalová 
Nové Hrady 

 

 Farní 

 společenství 
www.farnispolecenstvi.cz 

duben - květen 2009 

Proseč       Nové Hrady       Perálec 

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

MMILÍILÍ  FARNÍCIFARNÍCI,,  
nedávno jsme vstoupili do postního období a už jsme za jeho půlí. Častá představa o postní 
době, která je naplněná různými sebezápory a odříkáním, není nijak lákavá. Avšak 
„Ježíšova výzva k obrácení a k pokání, jako již u proroků, nemíří především na vnější skut-
ky, "žíněné roucho a popel", posty a umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní poká-
ní. Bez něho zůstávají kající skutky neplodné a lživé; vnitřní obrácení naopak nutí k tomu, 
aby se tento postoj projevil navenek, kajícími úkony a skutky.“ (KKC 1430) Vnitřní obráce-
ní obnovuje náš vztah s Bohem a obnovuje naši lásku k Němu i bližním. 

Jednou z možností projevit svůj postoj lásky bylo zapojení do voleb Pastorační rady farnos-
ti (PRF), které se uskutečnily v minulých týdnech. Ať už přijetí kandidatury, nebo volba 
samotná nám třeba daly příležitost k sebezapření a učinění skutku lásky vůči našemu farní-
mu společenství. Děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do voleb PRF. Nabízí-
me vám zde náhled do výsledků druhého kola voleb. 

Nyní je před námi veliká nabídka pro náš duchovní život. Jsou to velikonoční svátky. Celá 
doba postní je přípravou na hodnotné a hluboké slavení vykupitelského díla Pána Ježíše, 
jeho smrti a vzkříšení. 

Přeji Vám všem radostné prožití svátků našeho vysvobození z otroctví hříchu a smrti a 
vyprošuji hojnost milostí, které nám Pán zaslíbil. 

S láskou žehná 
 

otec Zdeněk 

Výsledky voleb  
do PRF 

Farnost Proseč: 

věková kategorie 18-35 let: 
Jiří Talacko, Zderaz, 31 hlasů 

věková kategorie 36-55 let: 
Petr Jána, Proseč, 44 hlasů 

věková kategorie 56 a více let: 
Josef Roušar, Proseč, 27 hlasů 

 

Farnost Nové Hrady: 

věková kategorie 18-35 let: 
Vojta Brůna, Libecina, 26 hlasů 

věková kategorie 36-55 let: 
Pavel Boštík, Chotovice, 19 hlasů 

věková kategorie 56 a více let: 
Jaroslav Holomek, Leština,  
10 hlasů 
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Je to již tradiční akce, kterou 
chceme jednak prožít den 
v modlitbě a postu “po chlap-
sku“, a to prací. Sejdeme se ráno 
na novohradské faře, kde vyro-
bíme ze dřeva kříž, se kterým 
půjdeme odpoledne křížovou 
cestu. Poté společně prožijeme 
obřady Velkého pátku v kostele 
v Nových Hradech. Jistě byla 
důležitá i role žen při Ježíšově 
cestě na Golgotu, a proto ne-
chceme tuto akci omezovat pou-
ze pro muže.  

Máš-li zájem se k nám připojit, 
ozvi se Pavlu Víchovi, kterého 
zastihneš na tel: 721 950 920, 
abychom věděli, na koho se 
můžeme těšit. 

 

P.S: 

Ostré sekyrky a pilky s sebou ☺  
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Dominiku,  
už byl určený den tvého narození. Stále se ti 
nechtělo – ze světa miminek. Očekávali jsme 
tě – vítáme tě! Nesměle jsem se k tobě přibli-
žovala. Hledím do tvé tvářičky a přeji jen 
dobro. Napadlo mě, že asi nebudu umět po-
chovat miminko - . Podařilo se! Ve tvých 
očích je klid. Hledáš místo, které se ti zalíbí. 
Tvé prstíky chytají můj prst a mávají světu. 
K tomu přidáváš úsměv. – Nejprve po očku – 
pak se tvářička rozjasnila. – Tvůj úsměv je 
jako nádherný východ slunce! Díky! Jsi Boží 
zázrak! 

I já prožívala velkou radost, když jsem si 
z porodnice přivezla více jak před padesáti 
lety a právě z té, ve které jsi se narodil i ty, 
svého prvorozeného syna – miminko, a pak 
žasla a radovala se nad každým dalším naro-
zeným dítětem. Díky! Každé miminko má 
svoji vůni – i moje miminka měla vůni mimi-
nek. 

Dominiku, díky, že jsi s námi.                  
prababička 

CCELONOČNÍELONOČNÍ  ADORACEADORACE    
NANA  ZZELENÝELENÝ  ČTVRTEKČTVRTEK  

…Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Gethsemane a řekl učedníkům: 
"Počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil." Vzal s sebou Petra a oba 
syny Zebedeovy; tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl: "Má duše 
je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou…"  

Chceme se připodobnit Ježíšovým učedníkům a být mu přítomni 
v Gethsemanské zahradě, kde sváděl boj o to, jestli se za nás má obětovat, 
nebo ne, a byl pokoušen.  

Tímto bychom Tě chtěli pozvat na celonoční adoraci, která bude v kostele 
v Nových Hradech. Adorace bude hned po mši svaté nejprve moderovaná se 
zpěvy a poté plynule přejde k soukromé modlitbě. Zájemci mohou přespat na 
faře v NH, kde bude probíhat na Velký pátek dopoledne další akce s názvem  

Vraťme Velký pátek mezi státní svátky 

Milí přátelé, před několika dny ke mně mailem doputovala výzva k podpoře 
petice za  uzákonění Velkého pátku jako státního svátku a dnu pracovního 
klidu v ČR (www.velkypatek.cz). Nápad se mi líbil, tak jsem vše hezky na 
internetu  vyplnil, petici podpořil a říkal si: „Fajn, třeba to vyjde a budeme mít 
na Velikonoce jeden den volna navíc“... Při nedělním ranním výletu mi  při 
rozhovoru přišla na mysl v souvislosti s peticí  tato  myšlenka:  když  jako  
křesťané stojíme o to, abychom dostali  na  Velký  pátek  volno, vede  nás  k 
tomu opravdu jen to, že chceme skutečně prožít tyto dny intenzivněji s  
Bohem, nebo lákavá možnost mít další den volna? Říkám si za sebe, že pokud 
platí první část věty, tak mi přijde logické, jako další krok k podepsání petice,  
napsat si nyní  prostě na pátek dovolenou. Jednoduchý způsob jak vyjádřit, že 
o státní svátek opravdu jako křesťané stojíme a zasloužíme si ho. 
Přeji Vám pěkné prožití zbytku postní doby. Pro mladé duchem můžou být 
inspirací následující pozvánky k celonoční adoraci a  chlapské modlitbě.  

Vojta Nádvorník 

Milí farníci, 
v sobotu 7. března proběhla v naší farnosti 
postní duchovní obnova, kterou vedl otec 
Bohumil z Prahy. Rádi bychom se zvláště s 
vámi, kteří jste se nemohli zúčastnit, podělili 
o některé myšlenky. Program byl rozdělen 
do tří přednášek a celý den jsme zakončili 
křížovou cestou a mší svatou.  

Otec Bohumil mluvil o svátosti smíření, o 
opravdové lítosti, o Boží milosti, která je 
nám dána skrze svátost smíření. Tématem 
byla také křesťanská rodina, výchova dětí v 
rodinách, která je nenahraditelná, důležitost 
křesťanského společenství pro děti.  

Velice nás oslovilo téma Kristovy oběti na 
kříži. Kristus mlčky trpěl za nás všechny, za 
naše hříchy. Také my jsme často zkoušeni a 
tak zvláště nyní, v postní době, kdy si připo-
mínáme Kristovu oběť z lásky k nám, by-
chom se měli snažit nést statečně a trpělivě 
svůj kříž, mlčky, bez odmlouvání a zoufal-
ství, z lásky k Bohu! Vždyť On nás miluje 
tolik, že obětoval svého jediného Syna. Sna-
žit se plnit Boží vůli, třebaže to není vždyc-
ky jednoduché. Jsme lidé slabí a kolikrát 
bychom radši zvolili tu snažší cestu, a proto 
bychom si měli vždycky v těchto chvílích 
pokušení vzpomenout na Krista a Jeho oběť. 
Vždyť tato velká oběť byla přinesena z lás-
ky k nám, a tak bychom i my měli Bohu 
obětovat své zkoušky a svá trápení a přijí-
mat je od Něho s pokorou.  

Děkujeme Ti, Bože, za dar víry! 
Košňarovi 

CCHLAPSKÁHLAPSKÁ  MODLITBAMODLITBA    
NANA  VVELKÝELKÝ  PÁTEKPÁTEK  
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SSILVESTRILVESTR  2008 2008   
Stejně jako minulý rok i letos jsme trávili my mladí z našich farností 
konec roku ve společenství. Tentokrát se naším „domovem“ stala krás-
ná chalupa v nedaleké obci Pustina. Loučení s uplynulým rokem zača-
lo v pondělí dopoledne a zakončeno bylo mší svatou v Řepníkách na 
Nový rok. Celkem se nás sešlo dvaadvacet.   

Čekání na nový rok 2009 jsme si zkracovali různým programem. Přes 
den jsme většinou hráli různé pohybové hry v lese nebo na zahradě u 
chalupy. Několikrát jsme byli bruslit nebo hrát hokej na zamrzlé hasič-
ské nádrži, která se nacházela naproti přes silnici. Večery jsme větši-
nou trávili ve velké společenské místnosti, kde jsme měli nějaký zají-
mavý program. 

Během těchto dnů mezi nás zavítali náš pan farář Zdeněk Mach a P. 
Jaroslav Mikeš. Společně s nimi jsme v úterý večer prožili mši svatou 
a zahráli jsme si spoustu vtipných her, které si pro nás připravil P. Ja-
roslav. 

Dlouho očekávaný silvestrovský večer jsme zahájili jak jinak než vý-
bornou večeří. Po večeři následovala hra Casino a poté přišly na řadu 
scénky. Nutno dodat, že všechny scénky byly velmi pěkné, vtipné a 
někdy i poučné. Téma scénky si jednotlivé skupinky losovaly, napří-
klad Návrat marnotratného syna – moderně, Zájezd důchodců 
v Alpách, Silvestr po padesáti letech a mnohé další. O půlnoci nechy-
běl ani krásný ohňostroj. Poté přišla na řadu volná zábava. Někteří 
z nás se procházeli, jiní si povídali nebo šli spát. Našlo se mezi námi i 
několik nadšenců, kteří se vypravili ve 3 hodiny ráno na led bruslit. 

Toto nádherné rozloučení s uplynulým rokem mohlo proběhnout pře-
devším díky úsilí některých, kteří celou akci připravovali. Jim patří 
velké díky, protože příprava programu, jídla, ubytování a mnoho další-
ho byla bezesporu velmi náročná. Za všechny zúčastněné vám všem 

Milí farníci, chci se s Vámi podělit o stále ještě 
živé dojmy z naší pouti po Svaté zemi. Nebudu 
podrobně popisovat naše putování (to bych „lezla 
do zelí“ paní Soukalové), prostě jsme jeli nebo šli 
po stopách Pána Ježíše, jeho matky Panny Marie, 
sv. Josefa, sv. Jana Křtitele, sv. Petra. Pochopitel-
ně nejvíce času jsme věnovali místům, kde se 
narodil, žil, byl pokřtěn, zjevil svou moc a slávu, 
kde podstoupil svou potupnou smrt a taky slavně 
vstal z mrtvých, náš Spasitel Pán Ježíš. 

Prožili jsme krásné tři dny plné her, dobré nálady a dobrodružství. Bě-
hem těchto dní se nám podařilo více se poznat a upevnit naše přátelství. 
Děkuji Vám všem za krásně prožité dny a těším na naše další společné 
chvíle. 

PPOUŤOUŤ  DODO  SSVATÉVATÉ  ZEMĚZEMĚ  

za společenství mládeže - Tomáš Roušar 

Těžko se popisují pocity s jakými jsem tato místa 
procházela; to musí každý prožít sám. Ale co vím 
určitě, že při četbě Písma svatého budu vždy 
v duchu na místech, která jsem navštívila. 

Na co budu také ráda vzpomínat a jsem pyšná, že 
jsem se mohla s nimi zúčastnit naší pouti, byla sku-
pina cca 40 mladých slečen a mladých mužů. Prošli 
jsme společně s kytarou a písničkou všechna po-
svátná místa, večer organizovali večerní chvály, 
diskutovali, zpívali. Sami, naši dva průvodci 
z cestovní kanceláře, kteří nás celý týden doprová-
zeli, nešetřili chválou. Obdivovali zájem, discipli-
novanost, s jakou mladí přistupovali k organizaci 
zájezdu. O to víc člověka těší toto vědomí, že nám, 
když Pán Bůh dá a moje maminka říkávala jakože 
dá, vyrůstají další křesťané, kteří se za svoji víru 
nestydí a snaží se také podle víry žít. 

Pět nocí jsme spali v Betlémě, v městě narození 
Spasitele světa. Při každém vjezdu a výjezdu 
z města jsme procházeli vojenskými kontrolami, 
které provádějí doslova chlapci, se samopaly přes 
rameno. Při pohledu z oken autobusu vidíte 6 metrů 
vysokou betonovou zeď, oddělující Betlém, jenž je 
na palestinském území, od Jeruzaléma. Ve městě 
jsem potkala mladé rodiče vezoucí kočárek 
s děťátkem, držící se za ruce, a otec má přes rameno 
samopal. Od dětství si to malé dítě zvyká na fakt, že 
k tátovi patří zbraň. Na Masadě (pevnost na hoře) 
jsme viděli školní výlet – dozorující, pravděpodob-
ně učitelka, má přes rameno samopal. V Izraeli je 
povinná vojenská služba i pro ženy. Nepíšu to pro-
to, že bychom se báli, ale vedlo mě to k zamyšlení, 
kolik zla je stále na světě a co víc, právě v zemi, 
odkud přišla spása pro celý svět. 

O to víc jsem šťastná, že žiji, přes všechny problé-
my v zemi, kde ženy ani muži na žádnou povinnou 
vojenskou službu mít nemusí a mladí se mohou 
rozhodovat podle svého přesvědčení. 

Přes toto smutné poznání v Betlémě, byla pouť po 
všech stránkách krásná, bezproblémová, pohodová 
a jsem velice ráda, že jsem ji mohla absolvovat a 
přála bych Vám všem, abyste také mohli poznat 
místa, odkud přišlo evangelium. 

 

Eva Rabová 



V neděli 1.března se naši mladí orlové zúčast-
nili dalšího ročníku Velkého žákovského flor-
balového turnaje ve Vysokém Mýtě. Pořada-
telem byl Dům dětí a mládeže Mikádo. Na 
turnaj jsme vyrazili v téměř stejném složení 
jako minulý rok. Turnaj byl rozdělen do dvou 
kategorií: 1.-5. třída   (8 družstev) a 6.-9.třída 
(6 družstev). 

V mladší kategorii  naši kluci obhajovali loň-
ské 1. místo. Hned od začátku turnaje  se na-
šim hráčům dařilo plnit roli favorita, a tak bez 
větších problémů došli až do finále. V něm 
narazili na mladý tým z nedaleké Lubné, kte-
rý byl losem přiřazen do druhé skupiny a tur-
najem procházel podobně hladkým způsobem 
jako náš tým. Finále bylo od začátku velmi 
napínavé. Týmu z Lubné, který byl tvořen 
převážně kluky z druhé třídy, zbylo na konec 
více sil než našemu týmu, a tak vyhrál zcela 
zaslouženě 6:2. Přesto je druhé místo opět 
obrovským úspěchem. 

Ve starší kategorii byl ještě před začátkem 
turnaje zredukován počet týmů na šest. Větši-
na zápasů, které náš tým na turnaji odehrál, 
měla podobný průběh. Naše družstvo si ve 
všech zápasech vytvořilo minimum šancí, 
které ovšem dokázalo proměnit. Tímto způso-
bem naši hráči došli až do finále. V něm nara-
zilo na vyspělejší tým DDM Alfa, který si 
vítězství v turnaji nenechal vzít. A tak i v této 
kategorii patřilo našim klukům krásné stříbrné 
umístění, ze kterého měli všichni obrovskou 
radost. Ovšem je nutné podotknout, že herní 
projev nebyl zdaleka tak vynikající jako ko-
nečné umístění. 
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FFLORBALOVÝLORBALOVÝ    
TURNAJTURNAJ  

Závěrem bychom chtěli oslovit všechny malé 
kluky, kteří by měli zájem s námi hrát, aby 
neváhali a kontaktovali nás. V obou věkových 
kategoriích budou již někteří naši kluci končit 
a postupovat výše. Proto neváhejte a 
v případě zájmu se ozvěte. 

Martin Břeň, tel.: 607 103 871 

Tomáš Roušar, tel. 721 301 512 

Dvě druhá místa z tohoto turnaje jsou naší 
skvělou vizitkou. Proto děkujeme všem hrá-
čům, kteří se turnaje zúčastnili. 

HHOKEJOVÁOKEJOVÁ  SBÍRKASBÍRKA  GÓLŮGÓLŮ  

V neděli 15.března jsme se zúčastnili prvního ročníku: Velkého hokejového 
turnaje v Litomyšli. Pořadatelem byli zdatní tátové od rodin, především Karel  
a mládežnický klub Natvrdo. Na turnaj jsme vyrazili v této sestavě: malé děti, 
větší a největší, dále maminky a tatínkové a náš  otec Zdeněk. Turnaj byl roz-
dělen do několika period: 18 minut veřejné farní bruslení, 15,42 minut hoke-
jový turnaj, 19 minut veřejné farní bruslení, 15,99 minut hokejový turnaj, 17 
minut veřejné farní bruslení, 15,789  minut hokejový turnaj. 

Hned od začátku turnaje  se všem hráčům dařilo plnit roli favorita, a tak bez 
větších problémů došli až do poslední třetiny. V něm (turnaji) do sebe narazili 
dva hokejový útočníci a tým rozhodčích pod vedením Zdeňka Blanky a Pavla 
Boštíka, díky nimž jsme turnajem procházeli hladkým způsobem, a tak se 
nikomu nic nestalo. Poslední třetina byla od začátku velmi napínavá. Týmu, 
který byl tvořen převážně kluky, kteří před časem chodili do druhé třídy, zby-
lo na konec více sil než našemu týmu, a tak vyhrál zaslouženě v nájezdovém 
klání. Přesto je naše druhé místo obrovským úspěchem. 

Ve starší kategorii byl ještě před začátkem turnaje zredukován počet brankářů 
na jednoho. Zápas, který náš tým na zamrzlém a prochladlém  ledě odehrál, 
měl lineární na konci zaoblený průběh. Naše družstvo si v tomto zápase vy-
tvořilo maximum šancí, které ovšem dokázalo proměnit. Tímto způsobem 
naši hráči došli až do poslední třetiny. V něm narazilo na  nezájem fanoušků a 
tým Natvrdo si vítězství v turnaji nenechal vzít. A tak  nám klukům patří 
krásné stříbrné umístění, ze kterého jsme měli všichni obrovskou radost. 
Ovšem je nutné podotknout, že konečné umístění nebylo zdaleka tak vynika-
jící jako herní projev, který nakonec nikdo nepřednesl. 

Závěrem bych chtěl oslovit všechny hráče našeho slunečného týmu, aby si po 
nedělní mši potřásli s našimi protihráči levicí,  protože na to jsme po zakonče-
ní zápasu zapomněli.  

  Petr Poslušný, eurotel: číslo pro neplacení faktur zrušeno 
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Milí farníci, úvodem bychom chtěli vyjádřit 
svou vděčnost za to, že se mezi vámi našlo ně-
kolik žen, které střídavě plní funkci kostelníka 
v našem kostele. Opravdu si jich vážíme a dě-
kujeme jim za jejich pomoc. 

Neměli bychom ale všichni zapomínat na fakt, 
že tuto funkci plní pouze do doby, než se najde 
ve farnosti muž (nebo více mužů), který by se 
funkce kostelníka ochotně ujal. My ministranti 
bychom potřebovali, aby s námi kostelník byl 
v sakristii a pomáhal nám tam se všemi úkoly, 
které je nutné před mší svatou udělat. Ostatně 
tak tomu také v minulosti bylo. Máme totiž před 
mší svatou spoustu povinností. Dříve, když byl 
kostelník před mší svatou s námi v sakristii, 
většinu těchto povinností dělal sám, nebo nás 
alespoň upozorňoval, abychom na nic nezapo-
mněli. 

Při nedělních bohoslužbách se již několikrát 
stalo, že nebylo zapnuté topení v lavicích, nebo 
že nesvítila všechna světla, jak jste byli zvyklí 
z dřívějších dob. Neděláme to úmyslně! Přesto 
jsme si již několikrát museli vyslechnout tvrdou 
kritiku, že na to zapomínáme, nebo že to snad 
děláme úmyslně. Ale tak to opravdu není. Buď-
te proto shovívaví a tyto nedostatky nám od-
pusťte. Lepší než nám nedostatky vytýkat, je 
třeba hledat a odstraňovat jejich příčiny. Není 
pouštění topení a rozsvěcení světel starostí kos-
telníka? 

Proto se obracíme na vás muže. Nebojte se při-
jmout tuto náročnou, ale krásnou funkci. Bude-
me se snažit ze všech sil vám se vším pomáhat. 
Myslíme si, že v našem kostele je spousta zod-
povědných a schopných mužů, pro které by 
nebyl problém tuto funkci přijmout a vykoná-
vat. Prosíme vás, nezabývejte se úvahou nad 
tím, kdo jiný by byl k tomu vhodný, ale zamys-
lete se každý sám nad sebou, jestli byste byli 
ochotni tuto službu přijmout. Uvědomujeme si, 
že být kostelníkem je náročné, přesto věříme, že 
vás náš Pán za vaši ochotu odmění. 

Chtěli bychom se také obrátit na všechny rodi-
če. Snažte se vysvětlit svým dětem, že být mi-
nistrantem je něco výjimečného a vzácného. 
V naší farnosti je spousta mladých chlapců, 
kteří při mši svaté pouze sedí v lavici, a přitom 
by mohli být s námi u oltáře. Chápeme, že se 
třeba bojí nebo stydí. I my jsme se v jejich věku 
někdy styděli, přesto byli naši rodiče v tomto 
ohledu důslední a nesmlouvaví. Jste to většinou 
pouze vy, kdo může vaše dítě ovlivnit a přemlu-
vit, aby k oltáři chodilo. Proto buďte i vy 
v tomto důslední. Jednoho dne, až stejně jako 
my kluci pochopí, jak obrovský je to dar být 
ministrantem, vám za to poděkují. 

Vaši ministranti z Proseče 

PPROSBAROSBA  PROSEČSKÝCHPROSEČSKÝCH    
MINISTRANTŮMINISTRANTŮ  

Nové Hrady - intence a žalmy (cyklus B) 
1. 4. Za vnoučata a jejich životní cestu. 

5. 4. Za živé i zemřelé členy rodiny Hruškovy a Vávrovy. ž: Dáša Nováková 

8. 4. Za duše v očistci. 

9. 4. Za živé členy rodin Vopařilových. ž: Karel Vopařil 

10. 4. ž: Marie Nádvorníková 

11. 4. Za Stanislava a Marii Sokolovy. 

12. 4. Za rodinu Jiskrovu za živé i zemřelé členy rodiny a duše v očistci. ž: Růžena Odehnalová 

13. 4. Za šťastnou hodinu smrti a duše v očistci. ž: Petr Poslušný 

15. 4. Za živé i zemřelé členy rodiny Andrlíkovy a Chválovy. 

19. 4. Za Josefa a Marii Burešovy. ž: Anežka Nováková  

22. 4. Za manželeFasnerovy, dvě dcery, rodiče z obojí strany a celý rod. 

26. 4. Za duše v očistci a důvěru v Boží milosrdenství. ž: Romana Poslušná 

29. 4. Na dobrý úmysl. 

2. 5. Za Václava Petráse, rodiče a celý rod. 

3. 5. Za živé a zemřelé členy rodiny Sokolovy, Blažkovy a Horákovy. ž: Petr Poslušný 

6. 5. Za Josefa Sokola, bratra a rodiče. 

10. 5. Za Pavla Brůnu a pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro jeho rodinu. ž: Dáša Nováková 

13. 5. Za Jana Novotného, dceru, vnuka a rod Němců. 

17. 5. Za Josefa Zítka a rodiče z obojí strany. ž: Karel Vopařil 

20. 5. Za Františka a Marii Baťovy, rodiče z obojí strany. 

21. 5. Za Josefa Hrušku, rodiče a sourozence z obojí strany. 

24. 5. Za Bohumila a Václava Staňkovy a rodiče z obojí strany. ž: Marie Nádvorníková 

27. 5. Za Josefa Pešinu, rodiče a celý rod. 

31. 5. Na poděkování za dožití požehnaného věku a šťastnou hodinku smrti. ž: Anežka Nováková  

Perálec - intence 
5. 4. Za Annu Sochovou, manžela a oboje rodiče. 
12. 4. Za Luboše Drahoše, rodiče a sourozence. 
19. 4. Za Marii Třasákovou, za tatínka Jana Krále a rodiče Třasákovy. 
26. 4. Za Annu Sochovou, manžela, 3 syny a 3 dcery. 
3. 5. Za manžele Talackovy a jejich rodiče. 
17. 5. Za rodinu Vackovu a Dvořákovu. 
24. 5. Za rodinu Dospělovu a Jiránkovu, živé i zemřelé. 
31. 5. Za Františka Sochu, manželku a celý rod. 

  

Proseč - intence a čtení (cyklus B) 
1. 4. Za Josefa Bartoše, manželku a jejich sourozence. 
2. 4. Za živé i zemřelé z rodin Burešových, Křiklavových a Flídrových. 
3. 4. Za rodinu Němcovu, živé i zemřelé. 
4. 4. Za patera Čechala. 
5. 4. Za Václava Jonáše. čt: Marie Černá, Anežka Ječmenová 
6. 4. Za pomoc Boží a ochranu pro rodinu. 
8. 4. Za Františka a Žofii Petrasovy a jejich sourozence. 
9. 4. Za Františka Kaupu, manželku, dceru Marii a rodiče z obojí strany a duše v očistci.                           

čt: Jaroslava a Jiří Talackovi 

10. 4. čt: Eva Skalníková, Marie Víšková 
11. 4. Na poděkování za dar života a na usmíření rodin. čt: 1. Jana Roušarová, 2. František Štěpánek,        

3. Petra Šplíchalová, 4. Martin Poslušný, 5. Pavla Šplíchalová, epištola - Marie Sodomková 

12. 4. Za Marii Sotonovu, manžela a rodiče. čt: Vlasta a Jiří Talackovi 
13. 4. Za Josefa Vávru a jeho rodiče. čt: Josef Roušar 
15. 4. Za živé i zemřelé z rodiny Kučerovy, Kostlánovy a Krejčovy. 
16. 4. Za Helenu Večeřovu. 
17. 4. Za Marii a Miloslava Sodomkovy a jejich rodiče. 
18. 4. Za rodiče z obojí strany a živé i zemřelé z těch rodů. 
19. 4. Za rodiče Boštíkovy a Dvořákovy. čt: Jan Boštík, Jana Hromádková 
20. 4. Za rodiče Soukalovy a Vobejdovy, vnuka Kamila a Zetě Vojtu. 
22. 4. Za Boží pomoc a ochranu a na poděkování za dar života a zdraví. 
23. 4. Za Jiřího Bureše, bratra a rodiče z obojí strany. 
24. 4. Za Jaroslava Vobejdu a manželku. 
25. 4. Za rodiče Javůrkovy a jejich živé i mrtvé děti s rodinami. 
26. 4. Za Marii a Josefa Burešovy, rodiče a sourozence. čt: Lucie a Marie Kulhavých 
27. 4. Za naše farnosti. 
30. 4. Za Elišku Peťurovou. 
2. 5. Za Josefa Nováka ze Zderaze. 
3. 5. Za Lukáše Hromádku a celou rodinu. čt: Božena Hromádková, Růžena Rejmanová 
6. 5. Na poděkování. 
8. 5. Za Františka Štepánka, manželku, syna a sourozence. 
9. 5. Za rodinu Marešovu. 
10. 5. Za Jaroslava a Boženu Melicharovy a živé i zemřelé z toho rodu. čt: Jarmila a Michal Kramářovi 
14. 5. Za tři sestry, jejich manžele a rodiče z obojí strany. 
16. 5. Za Elišku Vostřelovou a její rodiče. 
17. 5. Za rodinu Částkovu, živé a zemřelé. čt: Miloslava Rejmanová, Petr Jána 
18. 5. Za rodinu Odehnalovu a rodiče z obojí strany. 
20. 5. Na poděkování za dar života a za ochranu Boží do příštích let. 
22. 5. Za Julii Javůrkovu a její dva syny. 
24. 5. Za Martu Zelenkovou, manžela, vnuka a zetě. čt: Marie a Bohumil Dastychovi 
29. 5. Za rodiče Soukalovy a Vobejdovy, živé i zemřelé z obou rodů. 
31. 5. Za rodinu Kulhavých, živé i zemřelé. čt: Lucie a Marie Kulhavých 
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Valentýnský ples 
Během posledních pár let se k nám rozšířilo 
slavení nového svátku a to na sv. Valentýna, 
patrona všech zamilovaných. 

U příležitosti tohoto svátku pořádá Dům na 
rozcestí ve Svitavách Valentýnský ples pro 
naše handicapované spoluobčany, letos to bylo 
už po deváté. 

Zaměstnanci a uživatelé denního stacionáře 
v Chotovicích se této akce účastnili již potřetí. 

Všichni netrpělivě očekávali 12. únor, kdy se 
ples konal a připravovali si společenské šaty a 
nacvičovali taneční kroky. Konečně nastal 
tolik očekávaný den a vyrazili jsme do víru 
tance a zábavy. Pro návštěvníky plesu bylo 
připraveno malé občerstvení a večeře, k tanci a 
poslechu hrála skupina ABC, kdo chtěl mohl si 
změřit své síly v několika soutěžích. Zlatým 
hřebem odpoledne bylo předtančení, tak trochu 
neobvyklé v pásmu latinsko-amerických a 
country tanců vystoupili malí tanečníci a ta-
nečnice, kteří dosud neodrostli dětským stře-
víčkům, ale v provedení tanců si vůbec neza-
dali se svými dospělými kolegy. Odpoledne 
uplynulo ani jsme nevěděli jak a chystali jsme 
se domů. 

Velký dík patří všem organizátorům a sponzo-
rům této akce. 

Charitní ples v Makově 
V sobotu 7. února 2009 si příznivci dobré zábavy dali sraz v Makově na již 
tradičním charitním plese. K tanci a poslechu hrála skupina Skelet, pro zpes-
tření programu vystoupila se svým předtančením skupina mažoretek ze Svi-
tav. 

Hosté si mohli pochutnat na připravených dobrotách v kuchyni, pro žíznivé 
návštěvníky byl k dispozici dobře zásobený nápojový bar. 

Co bylo na letošním plese tak trochu neobvyklé, byla tombola. Tolik krás-
ných a hodnotných cen, které se nám podařilo získat od štědrých sponzorů, 
jsme dosud ještě na žádném plese neměli. Každý, kdo si zakoupil los si při-
šel na své a nikdo neodešel s prázdnou. Hlavní cenou bylo živé sele, které se 
dražilo. 

I přesto, že nám letos nepřály okolnosti v podobě chřipkové epidemie a po-
řádání několika dalších plesů v blízkém okolí, se nám ples vydařil.O něco 
menší účast než v jiných letech, měla i své výhody. Na parketě bylo více 
místa a každý mohl lépe předvést své taneční kreace. Všem, kdo se přišli 
pobavit, se ples líbil a už se těší na příští rok. 

Všem, kdo přispěli k hladkému průběhu plesu, ať už darem do tomboly, 
svou účastí, nebo pomocí při organizaci akce, moc děkujeme. 

Ples byl pořádán ve spolupráci s nadací Divoké husy a výtěžek činil 79  564,
-- Kč. Tento výtěžek bude použit na uhrazení již objednaného vozidla pro 
pečovatelskou službu – Fiat Doblo Cargo Combi. 

Maškarní ples 
… a do třetice všeho dobrého, 
další ples. Tentokrát pro změnu 
maškarní a farní charita ho pořá-
dala pro zařízení sociálních slu-
žeb a základní a mateřské školy 
z blízkého okolí. Karneval se 
konal v Makově 24.2.2009 od 10 
hodin. Naše pozvání přijal stacio-
nář Berenika z Vysokého mýta, 
z Poličky, uživatelé Domova na 
rozcestí ze Svitav, Ústav sociální 
péče ve Slatiňanech, Základní  
mateřská škola z Makova a ma-
teřská škola z Karle. Samozřejmě, 
že nechyběli ani uživatelé 
z našeho stacionáře. Svou návště-
vou nás poctili a v porotě zasedli 
ředitel diecézní charity Jiří 
Stejskal a prezident diecézní cha-
rity Josef Suchár. 

Pro všechny bylo připraveno ob-
čerstvení a pestrý program. Dopo-
ledne se tančilo, soutěžilo, sálem 
se promenádovali indiáni, prin-
cezny, strašidla, kovbojové, čaro-
dějnice, potkávali jsme vodníka, 
chirurga, mušketýra, makovou 

připravila Ludmila Chadimová 

panenku a různá zvířátka. V dopoledním programu vystoupily děti z mateřské školy 
z Karle pod vedením paní ředitelky Jany Samkové s roztomilou scénkou o myšičkách. 

Po výborném řízku a bramborovém salátu, na kterém si všichni pochutnali pokračoval 
program, přijel k nám kouzelník se svým asistentem a předvedl nám několik kouzel a 
triků ze svého repertoáru, mezi kouzlením jsme si všichni společně zazpívali známé pís-
ničky. V sále vládla úžasná atmosféra. 

Na závěr byly vyhlášeny výsledky soutěží o nejnápaditější kostým a masku, o nejlepšího 
tanečníka a nejlepší kolektivní masku. Vítězové i všichni ostatní si odnesli krásné ceny 
v podobě plyšáků, her, kalendářů apod. 

I když se akce konala poprvé, moc se nám vydařila a slíbili jsme si, že ji příští rok určitě 
zopakujeme. 
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Chtěla bych vás pozvat a povzbudit k otevřenosti vý-
zvám naší Matky Panny Marie. Už mnoho let jezdí 
několik z nás z naší farnosti vždy na 1. sobotu 
v měsíci do Koclířova, kde je bohatý program, před-
náška, modlitba růžence, mše svatá, střídají se zde 
různé osobnosti, kněží i biskupové, laici. Je zde i pro-
gram pro děti a taky vynikající cukrárna a restaurace. 
Náš autobus odjíždí od prosečského kostela pravidelně 
ve 12. 15, návrat je v 19. 45 hodin.  

V průběhu tří let bude z Evropských strukturálních fondů vyčerpána 
částka cca 2 500 000,-- .Vzdělávání bude díky finanční podpoře po-
skytováno klientům zdarma. 

Již od roku 2007 probíhá v Centru sociálních služeb v Chotovicích 
projekt „Sociálně-pracovní integrace pro osoby s mentální retarda-
cí“, jehož cílem je zajištění rovné pracovní příležitosti pro handica-
pované. Projekt je zaměřen na nácvik jednoduchých pracovních 
úkonů a zároveň na seznámení s teoretickými vědomostmi týkající-
mi se jednotlivých oborů. Hlavním cílem je, integračním vzděláva-
cím programem umožnit občanům s mentálním a těžkým zdravot-
ním postižením začlenit se do běžného způsobu života, případně se 
uplatnit na otevřeném trhu práce. Vzdělávání probíhá v těchto obo-
rech: 

- pomocná síla v kuchyni 

- pomocný rehabilitační pracovník 

- pomocná síla v prádelně a šicí dílně 

- pomocná síla v údržbě a drobné výrobě 

29. 4. 2009 proběhne v Domě sv. Josefa již druhé slavnostní předá-
vání certifikátů 10ti zúčastněným. Předávání bude spojeno 
s praktickou ukázkou nabytých znalostí a  získané zručnosti. Vzhle-
dem k tomu, že se účastnilo i 6 klientů z Domu na rozcestí, dále 
klienti Naděje Vysoké Mýto, budou na tuto prezentaci pozváni pra-
covníci zmíněných zařízení a svoji účast přislíbil i radní M. Macela. 

Vzhledem k tomu, že uvedený projekt se osvědčil a zaznamenali 
jsme i poptávku ze stran uživatelů, byla v říjnu loňského roku podá-
na  do Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost žádost o 
finanční podporu na realizaci dalšího vzdělávání po dobu tří let. 
Žádost byla vybrána k finanční podpoře a díky tomu bude vzdělání 
probíhat v dalších třech oborech: 

- výroba dekoračních předmětů - tkalcovství 

- keramika a košíkářství 

Těmito mateřskými slovy oslovuje Blahoslavená 
Matka Boží Panna Maria nás všechny, skrze posel-
ství známých poutních míst, např. Fatimy a Medžu-
gorje.  V medžugorských zjeveních, která trvají 
dodnes, a to už od 25. 6. 1981, bylo dáno Pannou 
Marií hlavní poselství – „Mír, mír, nic než mír. Je 
třeba, aby se lidé smířili s Bohem a mezi sebou, je 
třeba věřit, modlit se a postit, litovat svých selhání a 
obracet se k Bohu.“ 

Cesta k tomuto plnění poselství může být těžká a 
velice náročná, můžeme však využít možností, které 
nám jsou dostupné. Např. společenství, modlitby a 
setkávání ve farním společenství, vzájemná pomoc a 
sdílnost. Tedy i vám, milí farníci, chci nabídnout 
jménem Fatimského apoštolátu možnost duchovní-
ho obohacení. 

Mojí dlouhodobou posilou jsou mj. i pravidelné 
poutě do Českomoravské Fatimy v Koclířově u Svi-
tav. Zde se snažíme naplňovat poselství P. Marie 
tak, jak si přála, kdy třem malým dětem, Lucii, 
Františkovi a Hyacintě předávala svá poselství. Pro-
sila, aby se často modlili růženec, upozorňovala, že 
„…jestliže lidé udělají to, co vám řeknu, mnohé 
duše se zachrání a navrátí se jim pokoj“, a ubezpeči-
la: „Nakonec mé Neposkvrněné srdce zvítězí (13. 
5., 13. 7. 1917).  Žádala si též zasvěcení Ruska. Ta-
to prosba se naplnila před 25 lety Janem Pavlem II., 
kdy společně s biskupy celého světa zasvětil Rusko 
a celý svět Neposkvrněnému Srdci P. Marie a po 
pěti letech i k nám přišlo ovoce a požehání naší ze-
mi.  

DDRAHÉRAHÉ  DĚTIDĚTI!!  

Můžete se také informovat na webbových stránkách 
www.cm-fatima.cz. Nebo na mojí e-mailové adrese 
ivaposlusna@seznam.cz. Nakonec ještě nabízím mož-
nost sledovat přímý přenos bohoslužeb přímo 
z Medžugorje prostřednictvím internetu každý den 
v 17 hodin,  buď z kostela www.medjugorje.hr,  nebo 
z Radia Mir.  

 

Těší se na vás                   

Ivana Poslušná, Proseč 

PPROJEKTROJEKT  ZAČLEŇOVÁNÍZAČLEŇOVÁNÍ    
HANDICAPOVANÝCHHANDICAPOVANÝCH  OSOBOSOB  

Ludmila Chadimová 



F a r n í  s p o l e č e n s t v í  s t r a n a  8  d u b e n  -  k v ě t e n  2 0 0 9  

sobota 25. dubna 2009, od 10 do 18 hodin 
v Proseči - Podměstí u Soukalů čp. 11 

Vážení rodiče, milí chlapci, skautské středisko 
Proseč nabízí možnost účasti na letošním letním 
táboře. 

Tábor se letos uskuteční na táborové základně Šiš-
kovice u Slatiňan. Na tábor je již chystán zajímavý 
program se spoustou her, ale i s mnoha věcmi 
praktickými, které se mohou děti na táboře naučit. 

HHUMANITÁRNÍUMANITÁRNÍ  SBÍRKASBÍRKA  

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. 5. 2009. 

Prosíme, abyste přinášeli své věci čisté, aby posloužily všem těm, kteří 
naši pomoc potřebují. Oblečení všeho druhu (teplé – letní), pánské, 
dámské kabáty, bundy, kalhoty, sukně a halenky, svetry, ložní prádlo, 
ručníky, přikrývky, deky, peřiny, peří, nádobí (ne křehké sklo), talíře, 
dětské oblečení, hračky. Boty jen nové (použité boty se nepřijímají). 
Také odložené staré brýle, jsou opravovány  podle konkrétní potřeby. 
Známky, pamatujte na větší okraj jako ochranu zoubkování. Budou 
odeslány řeholníkům, kteří zprostředkují  na trhu filatelistů nabídku a 
prodej. Získané finance jdou také na misijní účely.  

Přátelé, milí spoluobčané. Tato jarní nabídka se stane pro nás a u nás – 
poslední. Bude-li podzimní, jak bývá zvykem, nevíme. Zajímá vás, jak 
dlouhý čas jste přinášeli své dary na humanitární pomoc? Není to tak 
dávno! Pouhých 20 roků! Díky za ten pěkný čas naplněný pochopením 
a láskou.  

První sbírka se konala na náměstí u Havlů. A pak jsme střídali různá 
místa, nikdo nás nikde nechtěl. Pro nedostatek dopravních aut v Dia-
konii  tehdy sbírka čekala na odvoz více jak týden i déle. Proto jsme se 
rozhodli pořádat sbírky u nás v Podměstí. Rádi jsme se s vámi v den 
sbírek setkávali, těšili se na vás. Při předávání vašich věcí jste dávali 
vždy kousek svého srdce se vzpomínkou třeba i na své děti, které byly 
s věcmi spojeny, nebo i na rodiče a přátele, kteří žijí ve vzpomínkách. 
Mívali jsme v očích i slzy dojetí.  

Poděkování patří pracovnicích samoobsluhy a prodejny zeleniny, které 
na nás pamatovaly s krabicemi. Bez této pomoci bychom těžko plnili 
požadavky Diakonie. Do poslední chvíle v pomoci při přejímce věcí 
zůstala věrná paní Eva Davidová. Každou sbírku přicházela s podanou 
rukou. Evo, za tvou pomoc děkujeme. Dobře sama víš, kolik kolem 
toho bylo práce a jak dny sbírky probíhaly.  

Přátelé, za vaši přízeň, vaše pochopení přijměte náš dík. Přejeme vám 
pevné zdraví a abyste měli vždy a v každé době otevřená srdce 
k pomoci.  

Radostnou pohodu ve vašich rodinách. 
Soukalovi – Podměstí 

LLETNÍETNÍ  SKAUTSKÝSKAUTSKÝ  TÁBORTÁBOR  

Termín konání a cena tábora: 

chlapci 10 - 15 let: 4. 7. 2009- 8. 7. 2009 
Kč 2.200.- 

chlapci 6 - 10 let: 8. 7. 2009- 8. 7. 2009 
Kč 1.900.-  

Zájemci o tento tábor se mohou hlásit                   
do 15. 4. 2009 u těchto vedoucích: 

mladší chlapci: Václav Nádvorník, tel.777 775 807 
starší chlapci: Pavel Vích, tel. 721 950 920 

Počet volných míst je omezen.  

Václav Nádvorník 
vedoucí střediska Proseč 

OOBOROHBOROH  

neděle 3. května 2009 v 15 hodin  

v kostele sv. Jakuba v Nových Hradech 

Vstupné bude dobrovolné,  

výtěžek bude věnován místní charitě a potřebám farnosti.  

Od 14 hodin zde bude probíhat výstava fotografií. 

Slovo oboroh znamená: „primitivní přístřeší na čtyřech kůlech, kde najde 
zvěř v zimě potravu a člověk útočiště v čase nepohody.“ Nechme se tedy 
na krátkou chvíli ukrýt v hudbě před nepohodou všedních starostí. 

za pořadatele Romana Poslušná 

Srdečně vás všechny zveme na koncert folk-rockové kapely, která letos 
slaví 20 let svého působení. Její repertoár tvoří nejen zhudebněné biblic-
ké žalmy podle moderního ekumenického překladu, ale také vlastní pís-
ně Slávka Klecandra, kapelníka této skupiny. 


