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VVOLBYOLBY  PPASTORAČNÍCHASTORAČNÍCH  RADRAD    

FARNOSTÍFARNOSTÍ    PPROSEČROSEČ  AA  NNOVÉOVÉ  HHRADYRADY  VV  ROCEROCE  2009 2009   
     Vážení farníci, již nějaký čas se chystám zorganizovat nové volby do Pastoračních rad farností 
podle Stanov pastorační rady farnosti Královéhradecké diecéze. Budeme volit tuto radu jak 
v prosečské, tak v novohradské farnosti. Pastorační rada farnosti (PRF) je poradním a pracovním 
orgánem faráře a má mu být nápomocná při utváření života farního společenství.  Patří do ní v první 
řadě všichni duchovní působící ve farnosti z pověření biskupa, dále pak delegovaní členové řehol-
ních společenství a různých organizací.  

Pastorační radu farnosti tedy budou tvořit dle stanov: 
• Duchovní ustanovení ve farnosti a laik pověřený biskupem k účasti na pastorační péči 

o farnost podle kánonu 517, § 2 CJC 

• Delegovaní členové (církevní sdružení, zařízení …) 

• Člen ekonomické rady 

• Tři členové jmenovaní duchovním správcem 

• Tři volení členové 

     Je tedy třeba zvolit tři členy PRF. Oslovím ještě některé z vás farníků, kteří byste tvo-
řili t říčlennou volební komisi, která bude dohlížet na regulérnost voleb. Volba je dvou-
kolová. V prvním kole je třeba vybrat vhodné kandidáty. Napište prosím návrhy jmen 
farníků starších 18 let na předem připravený lístek papíru, vždy max. 2 kandidátů, 
z těchto kategorií: 18 - 35 let, 35 - 55 let, 55 let a více. 

     Tento lístek odevzdejte vzadu v kostele do připravené krabice s nápisem volební urna 
nejpozději v neděli 22. února 2009. Během týdne navržené farníky oslovím, zda by 
v případě zvolení byli ochotni tuto službu přijmout. Teprve ten, kdo bude souhlasit, bu-
de napsán na oficiální kandidátku. V neděli 1. března si budete moci vyzvednout 
v kostele lístek s abecedním seznamem všech navržených, kteří souhlasí s kandidaturou. 
Doma si budete moci v klidu projít jména farníků a z nich vybrat 3 kandidáty. Vyplněný 
lístek můžete odevzdat opět hned další neděli, tj. 8. března 2009. 

     Volební komise provede sčítání hlasů volených kandidátů. Podle výsledku voleb jme-
nuji další tři členy PRF. Jména zvolených budou vyhlášena v neděli 15. 3. a uveřejněna 
v časopisu Farní společenství. Setkání nové PRF se uskuteční v nejbližším možném ter-
mínu. 

P. Zdeněk Mach 

Milý farníci,  
     vánoce jsou již měsíc za námi a velice rychle se blíží postní doba. V liturgickém mezidobí, 
které prožíváme, bych vás poprosil o spolupráci při vytváření pastorační rady farnosti, jak v Pro-
seči, tak v Nových Hradech. 

     Máme také jeden nový komunikační kanál, který nám snad více pomůže ve vzájemném sdílení, 
informovanosti, v prezentaci farností atd. Jsou to internetové stránky farností. Jejich adresa je: 
www.farnispolecenstvi.cz. Srdečně vás zvu nejen k jejich návštěvě, ale i k jejich spoluvytváření.  

     Děkuji za vaše zaslané návrhy, připomínky a podněty. Mám radost z vaší ochoty společně krá-
čet za Ježíšem. Všem vám žehná 

otec Zdeněk. 



Vánoce              
světlušek 
     Letošní Vánoce jsme 
prožívaly s oddílem 
světlušek, do kterého 
chodíme, už od soboty 
21. 12., kdy jsme byly na výpravě a pekly 
jsme perníčkové betlémy s naší vůdkyní Bob-
rovou. V úterý před Štědrým dnem jsme si 
dojely pro Betlémské světlo k vůdci střediska 
Tapinovi. Večer jsme ho s Rýšou a Rajčou 
roznášely po Příluce. Téměř všichni lidé ho 
přijali s radostí a to i nám udělalo velikou 
radost. 

Viki a Kája 

F a r n í  s p o l e č e n s t v í  

Dárek před štědrovečerní večeří 
     Nevím, zda jsem pro následující řádky zvolila přiléhavý název, ale vím ur-
čitě, že bych se s vámi ráda podělila o milý zážitek. 

     Na Štědrý den otec Zdeněk Mach sloužil v kostele v Perálci mše svatou pro 
děti. Začátek byl naplánován na 16:30, kdy už byla venku úplná tma. Do vá-
nočně vyzdobeného kostela, který byl osvětlen jen jedním světlem nasměrova-
ným na betlém, vešel průvod vedený andělem, nesoucím Ježíška do jesliček. I 
když se andílek nejprve poněkud „zatoulal“, vše dobře dopadlo a za zpěvu pís-
ně Splnilo se Písmo svaté, byl narozený Ježíšek uložen do jeslí. 

     Chvíle prožité ve společenství s Bohem i ostatními věřícími byly pro všech-
ny zúčastněné krásným  vánočním dárkem. Vážíme si toho, že pro nás otec 
Mach  vyčlenil ve svém nabitém programu  čas. Děti  si tak mohly naplno uvě-
domit, proč vlastně slavíme Vánoce. Myslím, že v dnešní materialisticky orien-
tované době je každý takový okamžik velmi důležitý. Když jsme se rozcházeli 
do svých domovů ke štědrovečerní večeři, odnášeli jsme si sebou tu pravou 
vánoční atmosféru, protože nám v uších doznívala slova „...nám, nám, narodil 
se…“ 

Jana Renzová 
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OOHLÉDNUTÍHLÉDNUTÍ  ZAZA  PROŽITÝMIPROŽITÝMI  VÁNOČNÍMIVÁNOČNÍMI  SVÁTKYSVÁTKY  

Vánoční koncert 
     V neděli 4. ledna 2009 se milovníci krásné hudby 
sešli na zámku v Nových Hradech, sálem se rozezněly 
tóny nádherných vánočních písní a koled v podání ná-
hodného seskupení Naživo. Tato skupina oblažuje 
svým zpěvem posluchače již 10 let. Neustále přichází 
s něčím novým a tím zpestřuje a zpříjemňuje čas Vá-
noc. 

     Navštívila jsem koncert této skupiny již poněkolikáté a pokaždé to pro 
mne byl nezapomenutelný zážitek. Všem, kteří v této skupině zpívají, hrají a 
skládají písně, patří velký dík a obdiv za to, že svůj volný čas obětují této bo-
hulibé činnosti. Doufám, že budou ve svých aktivitách pokračovat i nadále a 
přeji jim k tomu hodně sil a pevné zdraví. Výtěžek vstupného bude použit na 
potřeby Domu sv. Josefa v Chotovicích.  

     Děkujeme. 

Ludmila Chadimová 

Naše milá mládeži, 
chci vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způso-
bem podíleli na přípravě vánoční besídky 
v sokolovně, upřímně poděkovat. Velmi dobře 
vím, kolik práce a času se za takovou akcí 
skrývá. Všichni jsme prožili hezké sváteční 
odpoledne, za co vám patří velký dík a uznání. 

     V děkování pokračuji. V pátek 9. ledna 
jsem byla na večerní mši svaté, které jste se 
vy, mladí, ve velkém počtu zúčastnili. Pro ty, 
co nebyli přítomni: četlo se evangelium sv. 
Marka – učedníci s námahou veslují proti 
větru, Pán Ježíš kráčí po moři k nim. 
V promluvě otec Zdeněk mluvil o překonává-
ní překážek na cestě k Bohu. Odcházela jsem 
z kostela s radostí v srdci a pokojem v duši. 
Přijdu domů, vezmu noviny, slyším zprávy a 
všude stejná písnička: 1)krize finanční, 2) 
krize energetická, 3)krize ekologická, 4)krize 
manželská atd., prostě slovo krize skloňované 
ve všech pádech a spojeních. To mě trochu 
rozladilo, ale skutečně jen na chvíli. Vzpo-
mněla jsem si na tu skoro hodinku prožitou ve 
společenství Boha a vás krásných mladých 
lidí, kteří si „nelenují“ a přijdou jen tak 
s kytarou do Proseče, zahrát Pánu Bohu, za-
zpívat si a popovídat mezi sebou. A tak si 
říkám, kdepak, není tak zle. Proto vám chci, 
naše chaso, poděkovat, protože vaše velká 
účast na mši svaté, vaše zpívání, vaše svaté 
přijímání, vůbec vaše existence, mi dodaly 
takový klid a pohodu, že v tu chvíli mi všech-
ny krize byly zcela „vuřt“. 

     Přeji vám z celého srdce, abyste vždycky 
pevně drželi svá vesla a s přáním všeho dob-
rého pro tělo i duši mnohokrát děkuje 

Eva Rabová. 

    

Modlitba za kraj, ve kterém žijeme 
     Pokud jste letos na Boží hod večer potkali v místě svého bydliště skupinky 
mladých lidi, kteří se na první pohled jen tak potulovali celí zkřehlí s lucernou 
v ruce, věřte, že se jen tak bezúčelně netoulali. Tato tajná akce se konala 
s jasným úmyslem. Dát místu, ve kterém žijí a jejím obyvatelům nějaký dá-
rek, ale tak, aby oni o tom nevěděli. Podle hesla, kdo dává, musí nejdřív přijí-
mat, měli nejprve v kostele krátkou adoraci a pak vyzbrojeni svěcenou vodou, 
lucernou a požehnáním na cestu vyrazili do ulic našich obcí, aby symbolicky 
přinášeli světlo do všeho temného, modlili se za nápravu pokřivených vztahů, 
za dobrá díla, která zde fungují a vyprošovali požehnání pro náš kraj. A tak se 
putovalo a modlilo a kropilo svěcenou vodou a zpívalo a modlilo až do hlubo-
ké noci… 

redakce 
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Jak jistě mnozí víte, na první pátek v měsíci se v našich farnostech obvykle 
koná společenství mládeže. Je to právě první pátek, den, kdy si Pán Ježíš 
zvlášt přeje, abychom uctívali jeho Srdce. Přesně takhle nás tomu učil i člo-
věk, který nás dal dohromady a dlouhou dobu vedl. Pater Jaroslav Mikeš o 
něm kdysi řekl: „Otec Josef s vámi udělal velký kus práce, ale vy v ní musíte 
pokračovat.“ 

     Mám velkou radost z toho, že se to snad s Boží pomocí daří. Netvrdím, že 
jsme dokonalí, to vůbec ne, ale chtěli bychom toho jednou dosáhnout. Ve 
společenství se můžeme přesvědčit o tom, že chyby děláme velmi často. Prá-
vě proto se snažíme prožívat radost či smutek společně, někdy je to krásné a 
někdy krize, ale to k životu patří. 

     Začínáme mší svatou a adorací, abychom pozvali mezi nás Pána Boha. Je 
pravda, že ne vždy se nám povede, aby byl v našich srdcích a vztazích, ale je 
dobré, když se to podaří. Je všeobecně známo, že mladí lidé se ve společen-
ství učí respektovat a přijímat druhé tak, jací opravdu jsou. Myslím, že během 
scének, her, filmů, diskuzí a mnoho dalšího co děláme, máme hodně příleži-
tostí, jak se chovat křesťansky. 

     Věřím tomu, že je to vhodně využitý čas. Pokud Tě láká nás navštívit, pak 
neváhej a přijď. Vás ostatní prosím o modlitbu za mladé lidi, hodně vaši 
přímluvu potřebují.  

         Díky, Václav Břeň   

SSPOLEČENSTVÍPOLEČENSTVÍ  MLÁDEŽEMLÁDEŽE  

Co pro nás spolčo znamená? 

„Spolčo pro mne znamená možnost 
trávit čas s věřícími kamarády, popo-
vídat si s nimi o víře a dalších důleži-
tých věcech. Chodím tam proto, že je 
tam spousta super bukviček (lidiček).“ 

Tomáš Roušar 

„Spolčo, je super akce, hlavní důvod, 
proč tam rád chodím je ten, že se zdo-
konaluji ve víře a také je tam skvělá 
parta lidí.“                                      (..) 

„No, spolčo, to jsou kamarádi, se 
kterými chceme a snad se nám i 
daří tvořit opravdové křesťanské 
společenství, kde se můžeme spo-
lu bavit, hrát si, pokecat, ale taky 
se pomodlit, sdílet se a prožívat 
blízkost Pána, který je uprostřed 
nás. Přidat O2  tomu plamínku 
víry v nás, načerpat novou sílu a 
nadšení k té ne vždy snadné cestě 
za Ním...“ 

Katka Rejmanová 

MMILÉILÉ  RYBIČKYRYBIČKY, ,   
milí přátelé rozhlasu 

  RRADIAADIA  PPROGLASROGLAS!!  
     Není tomu tak dlouho, dostali jste od Ra-
dia Proglas, našeho-vašeho rádia dopis a 
pozdrav otce Martina Holíka. Jsme jistě vděč-
ni skutečnosti, že máme své křesťanské vysí-
lání, křesťanské rádio. Bylo by dobré a uži-
tečné stát se členy Klubu Radia Proglas. Je to 
důležité při jednání jejího ředitele o získání 
licence na vysílání. Radio Proglas není doto-
váno státem, je odkázáno na dobrovolné fi-
nanční dary. Prosím, nerozmýšlejte se a udě-
lejte krok rozhodnutí. Záleží jen na nás, zda 
bude vysílání nadále pokračovat. Rádio žije 
z našich darů.  

     Hned na začátku své služby KAPRa jsem 
nabídla tuto možnost všem rybičkám a přáte-
lům rádia a znovu opakuji: 

Vaše finanční dary můžete předat kdykoli 
KAPRu Marii. Ušetříte tak na poště za popla-
tek. A nejen to, na vaší částce se nebude ni-
kdo podílet. To, co posíláte, bude doručeno. 
KAPR vám vystaví doklad o příjmu částky. 
On pak jmenovitě předá hromadný dar. Ne-
máte-li důvěru k této možnosti, pošlete slo-
ženkou. Nezapomeňte do symbolu „V“ vepsat 
své rodné číslo, případně číslo registrace čle-
na klubu přátel. Jinak nebude známo, kdo dar 
odeslal. Nebude ani možnost za finanční část-
ku poděkovat.  

V sobotu 31. ledna t. r. proběhne  
„Výlov KAPRů“, 

celorepublikové setkání pracovníků  
Radia Proglas a jejich přátel v Brně. 

Zúčastní se KAPŘi i rybičky. Máte-li zájem, 
pojeďte na setkání se mnou. Setkáte se 
s otcem Martinem i jeho pracovníky, dále 
otcem Ryškou, ředitelem TV NOE a televiz-
ními hlasateli. Celý tým se vám osobně před-
staví. V poledne společná modlitba Anděl 
Páně, která je vysílaná na vlnách Proglasu. 
Společný oběd, na závěr děkovná mše sv. 
v kostele sv. Augustina kousíček od rozhlasu. 
Setkání, na které rádi vzpomenete... 

     Prosím, podpořte svým členstvím v klubu 
Radia Proglas prosečský rybníček. Děkuji 
vám za důvěru a přátelství. Také vám přeji 
v novém roce plnou důvěru v ochranu Boží. 
Ať je celý rok radostný a požehnaný.      

 

KAPR Marie  



VVLADIMÍRLADIMÍR  TTESAŘESAŘ    
- citace- 

„Mimo řádnost pozorování je vykou-
pena dlouhou přeměnou do zraku 
duševního, přeměnou subjektivního 
k objektivnímu, k výběru podstatné-
ho, určujícího představu.“ 

„Emotivní prozáření s touhou ke 
sdělnosti prozrazuje kresba, čistá linka, která má býti svátostí, cudně od-
krývající nahotu bytí s touhou k upřesnění zpovědního tajemství. Je to 
kritizující žalozpěv i chvála okamžiku, stáhnutá do magické čáry 
z obrovského prostoru zdánlivé prázdnoty do samých kořenů Země. Zá-
znam krutosti i líbeznosti lidských citů, otevřená kniha, lákající k přečtení, 
kronika tohoto času, záznam od potopy až ke světovým katastrofám.“ 

„Čára, která se zachovává jako citlivý seismograf až ke strachu o člověka 
a tuto krásnou Zemi. Výchozí bod čáry vržené do prostoru prostupuje 
namáhavě a pronikavě z vesmíru myšlení a citu k pravděpodobným před-
stavám i objevům úzkosti i radosti z vydobytého úsilí. Nepřestoupit vr-
cholný okamžik, umět nepřestoupit, znát tu chvíli, to je další část umění, a 
domnívám se, že právě toho vrcholného, k němuž je potřebí pokory, citu, 
zkušenosti a zase pokory. Ješitnost zabíjí i nejkrásnější kresbu.“ 

„Být včas odvolán od nejkrásnějšího obrazu! Čistá kresba je královna od 
zrodu až do skončení, otevřená vnímajícímu, požehnáním malby a nepří-
stupná tomu, kdo necítí a nemaluje.“ 

„S čárou se dá čarovat – milovat, hrozit, přemlouvat, násobit i sčítat, zra-
ňovat i povzbuzovat, za ní se dá skrývat i posmívat, ale budit také hrůzu a 
nenávist. Boj se čáry, nemáš-li dost síly, trpělivosti a pokory. Může se ti 
mstít. To není hra, to je tvrdá práce na sobě samém, odříkání, odřezávání 
zbytečných větví a stálé zušlechťování stromu pro další úrodu – do neko-
nečna. Proto je milování hodna, proto byla vždy uctívána a velebena, až 
přešla do tvaru písma a všechny nás poznamenala. Vzdávám díky kresbě, 
které bych se chtěl naučit jako její pokorný dělník.“ 

„Malí ř by měl předkládat jen čisté zlato, ne třpytivou slídu nebo kal má-
mení. Získávat ryzí zlato je těžké a namáhavé, k tomu je potřebí trpělivos-
ti, odříkání. Za to se někdy platí životem. Mnohem snadnější je vzíti to 
opačné, ale to už je jiná kapitola. Ta nanejvýš smutná.“ 

„I černá kresba může být barevná. Harmonie čar dává hudebnost. U obra-
zu se netleská, to je jediná naděje.“ 

„Malí ř, který maluje jen podle svého oka, bez porozumění duše, je podo-
ben zrcadlu, které odráží, co se před ně postaví, aniž by se vědělo, co to 
je.“ 

 

F a r n í  s p o l e č e n s t v í  

     Nadační fond dětí Matky Terezy nabízí účin-
ný, realizovatelný způsob pomoci trpícím dětem i 
jejich rodinám. Prostřednictvím osvědčených 
podpůrných humanitárních projektů nabízí trva-
lou  podporu a  láskyplnou péči těm nejchudším  
z chudých a následuje tak příklad Matky Terezy.  

Provozní zásady fondu: 

1. nabízí soucit  a  účinnou pomoc  těm,  kteří  se     
ocitli v nouzi, bez ohledu na věk, rasu, pohlaví a 
vyznání; 

2. zaměří zdroje na nejchudší z chudých celého 
světa; 

3. poskytuje soucit a pomoc obětem neštěstí, kte-
ré nemají žádnou jinou naději; 

4. spolupracuje se zavedenými domácími organi-
zacemi a zajistí, aby se potřebného soucitu a po-
moci dostalo co největšímu počtu trpících; 

5. vyžaduje jednoznačnou odpovědnost v rámci 
projektů a operací, zachová odpovědnost i ve 
vztahu k dárcům; 

6. podporuje vzdělávání a rozvoj jednotlivých 
společenství s cílem dosáhnout dlouhodobých 
změn a pokračuje ve zlepšování životů zachráně-
ných dětí i jejich rodin. 

     Jedinou šancí jsme my všichni, kteří se snaží-
me jakkoliv pomoci. Pomůžeme zachránit nena-
hraditelné životy dětí, ty nejchudší z chudých, 
před absolutní bídou?                        

Marie Kulhavá 
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SSDÍLEJTEDÍLEJTE  SS  NÁMINÁMI  ODKAZODKAZ    

MMATKYATKY  TTEREZYEREZY  

Nadační fond dětí Matky Terezy 
Na Pankráci 1062/58 

140 00  Praha 4 

č. účtu: 6001702239/6300 

Nejdůležitější ocenění: 

Četné ceny nakladatelství Čs. spisovatel, 
SNKLU, MF a Práce za ilustrace: 
1971 – Nice – Nejkrásnější kniha 
(Babička) – hlavní cena 
1982 – Londýn – Nejkrásnější kniha 
(Faust) – hlavní cena 
ceny v soutěži Nejkrásnější kniha v letech 
1965, 66, 67, 69, 70 

Realizace v architektuře: 1974 strop pro 
hotel Intercontinental v Praze 
Cyklus 7 nástěnných obrazů Česká kraji-
na – hala čs. velvyslanectví v Dillí  

Více než 120 ilustrovaných knižních 
titulů, kolem 20 knižních obálek. 
Ilustrace a kresby pro časopisy , filmové 
plakáty, divadelní plakáty a programy, 
scénické výpravy, divadelní kostýmy... 

„Pane Bože, podrž ještě mé ubohé 
tělo, abych mohl vykonati a zpra-
viti, čím je má duše  plná a nedo-
pusť, abych byl po kouscích roze-
brán do plané nicoty. Jedině Tobě 
jsem podřízen, jedině Tobě budu 
skládat účty,    k Tobě se pomalu 
propadám, do Tvého středu, neboť 
vím, že není nikoho…“ 

"Co jste udělali pro jednoho z těchto mých  
nejnepatrnějších bratří,  
to jste udělali pro mne."   

(Mt 25,40) 

„A nemluv příliš často o svém ře-
mesle, uvolňuješ tím to napětí, nut-
né pro práci.“ 

„Život je ... nesmírnost. Život je 
všemožná krása - važme si jí! Živí 
nepochopí, mrtví nemohou a cesta 
od hrobu je únavná.“ 

A ještě na závěr: 

— paní Hana Tesařová, manželka 
Vladimíra, vedle péče o jejich syna 
Jakuba převzala štafetu, a tak někdy 
nashledanou na její výstavě. 

připravil Jiří Černý 
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Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a 
jednoho dne budu starý.  

Chraň mě před domněnkou, že musím při každé 
příležitosti a ke každému tématu něco říct.  

Zbav mě velké náruživosti chtít dávat do pořádku 
záležitosti druhých.  

Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, 
ale abych při tom nevrtal a neporučníkoval.  

Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti neroz-
dávat – ale ty, Pane, víš, že bych si rád udržel pár 
svých přátel.  

Nauč mě, abych dovedl mlčky snášet své nemoci 
a obtíže. Přibývá jich a chuť o nich hovořit roste 
rok od roku.  

Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí po-
slouchat druhé, když líčí své nemoci, ale nauč mě 
trpělivě je snášet.  

Také se neodvažuji prosit o lepší paměť – ale jen 
o trochu větší skromnost a menší jistotu, když se 
má paměť neshoduje s jejich pamětí. 

Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mý-
lit.  

Drž mě, abych byl, jak je možno, laskavý. Starý 
morous je korunní dílo ďáblovo.  

Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti 
a dej mi krásný dar, abych se také o nich dovedl 
zmínit.  

Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, 
ale tobě, Pane, to říkám – bojím se stáří. Je mi tak, 
jako bych se musel rozloučit, nemohu zastavit čas. 
Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o 
bývalou krásu.  

Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit 
s mladými. Teď cítím a uznávám, že již toho 
nejsem schopen. Byl bych směšný, kdybych se o 
to pokoušel.  

Ale ty, Pane, říkáš: „Kdo věří ve mne, tomu na-
rostou křídla jako orlovi.“ 

Dej mému srdci sílu, abych přijal život tak, jak jej 
ty řídíš. Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou 
náladou, ne jako odcházející, ale jako vděčný a 
připravený ke všemu, k čemu mě ty ještě povoláš.  

A k tomu mi dej všechnu sílu srdce.  

Amen.            

Sv. František Saleský 

Slova modlitby sv. Františka Saleského k nám 
zaznívají ze středověku, ale vůbec středověká 
nejsou. Právě naopak, jsou stále aktuální, pro 
každého z nás, bez ohledu na naše stáří. 

  

Proseč - intence a čtení 
2. 2. Za pomoc Boží a ochranu Panny Marie. 
4. 2. Za Marii Soukalovou. 
5. 2.  Za naše farnosti. 
7. 2. Za Petra Rejmana. 
8. 2. Za Jaroslava Mareše a Karla Paclíka. čt: rodina Marešova 
9. 2. Za naše farnosti. 
11. 2. Za uzdravení. 
15. 2. Za živé i zemřelé členy rodiny Řebíčkovy a Zerzánovi. čt: Růžena a Josef Roušarovi 

16. 2. Za naše farnosti. 
18. 2. Za Marii Dastychovu, manžela a jejich sourozence. 
21. 2. Za rodinu Krskovu a Odehnalovu a duše v očistci. 
22. 2. Na poděkování za 70 let života. čt: Jaroslava a Josef Košňarovi 

23. 2. Za naše farnosti. 
28. 2. Za Marii a Bohumila Rabovy. 
1. 3. Za Jana Košňara a syna. čt: Anna Košňarová, Anežka Ječmenová 
2. 3. Za naše farnosti. 
4. 3. Za dar víry pro celou rodinu. 
8. 3. Za Františka Skálu, rodiče z obojí strany a za živé i zemřelé z těchto rodů.                                   

čt: Libuše a Albín Halámkovi 

9. 3. Za naše farnosti. 
11. 3. Za Jiřího a Jindřicha Bulvovy. 
12. 3. Za Františku Mokřejšovu a ten rod. 
15. 3. Za rodinu Herberovu a ten rod. čt: Marta a Martin Odehnalovi 
16. 3. Za Janu Vrabkovou, manžela a rodiče z obojí strany. 
18. 3. Za živé i zemřelé členy rodin Bartošových a Košnarových. 
19. 3. Za Josefa a Marii Stříteských a celý rod. 
20 . 3. Za rodinu Soukalovu a Odehnalovu. 
22. 3. Za Jiřího Javůrka. čt: Eva Rabová, Andrea Odehnalová 

23. 3. Za naše farnosti. 
28. 3. Za Františka Krále, manželku, dceru, jejich rodiče a sourozence. 
29. 3. Za Martu Štepánkovou, manžela a syna. čt: Růžena Soukalová, Marie Soukalová 
  

  

Perálec - intence 
1. 2.  Za Josefa Nešetřila. 
8. 2. Za Janu Sádeckou a oboje rodiče. 
15. 2. Za manžele Coufalovi, živé a zemřelé. 
22. 2. Za Oldřicha Vobejdu a oboje rodiče. 
1. 3. Za Bedřicha Havla, 2 manželky a sestru Marii. 
8. 3. Za rod Šplíchalů a Renzů. 
15. 3. Za Ladislava Kulhavého, oboje rodiče a švagrovou Růženu. 
22. 3. Za Marii a Miroslava Loskotovi a dceru Irenu Skopalovou a oboje rodiče. 
29. 3. Za Miloslava Vostřela, obě manželky, jejich rodiče a sourozence. 

  

  

Nové Hrady - intence a žalmy 
2. 2.  Za Josefa Nešpora a víru jeho dětí. 
4. 2. Za živé a mrtvé z rodiny Holomkovy a Urbánkovy. 
7. 2. Za živé i zemřelé členy rodiny Hanusovy a duše v očistci. 
8. 2. Za Václava Abrhama a rodiče z obojí strany. ž: Romana Poslušná  

11. 2. Za manžele Dostálovy a Kopeckovy, rodiče z obojí strany a celý rod. 
15. 2. Za P. Jaroslava Lanka. ž: Karel Vopařil 

18. 2. Za upevnění víry v rodinách dětí a jejich ochranu. 
22. 2. Za Jos. Holomka a rodiče z obojí strany. ž: Marie Nádvorníková 

25. 2. Za dar života pro sourozence, Boží ochranu pro jejich rodiny. 
1. 3. Za manžele Vostrčilovy, dceru a zetě. ž: Petr Poslušný 

4. 3. Za Josefa a Růženu Holomkovy. 
8. 3. Za rodiče Burešovy, dceru, oba zetě a vnuka. ž: Růžena Odehnalová 

11. 3. Za rodiče Šplíchalovy a Odehnalovy a duše v očistci. 
15. 3. Za rodiče z obojí strany. ž: Dáša Nováková 

18. 3. Za Boženu Vávrovou, manžela a obojí rodiče. 
19. 3. Za Jos. Poslušného, rodiče a celý rod. 
22. 3. Za rodinu Brýdlovu. ž: Anežka Nováková 
25. 3. Za víru pro děti a vnoučata. 
29. 3. Za Josefa a Marii Boštíkovy a celý rod. ž: Karel Vopařil 

  



Střediska a oblasti služeb Farní charity Nové Hrady  

zaregistrované na Pardubickém kraji v souladu se zákonem  

108/2006 Sb./Zákon o sociálních službách/: 

F a r n í  s p o l e č e n s t v í  

IINFORMACENFORMACE  ZZ  FARNÍFARNÍ  CHARITYCHARITY  

     O Farní charitě Nové Hrady slýcháváte i čtete v tomto 
časopise poměrně často, ale přesto využiji možnosti napsat 
článek i do prvního čísla nového roku a pokusím se zhodno-
tit a seznámit vás s výsledky naší práce v roce 2008.  

     Za roky, které farní charita funguje, se jistě její činnost 
zapsala do povědomí široké veřejnosti.  Oslovujeme Vás už 
od roku 1993, kdy byla založena, ale nabízela pouze služby 
charitní pečovatelské služby. Přinášíme nejen profesionálně 
registrovanou sociální službu všem těm, kteří pomoc potře-
bují, ale mnoho dalších aktivit a volnočasové zábavy, které 
je možné poskytovat díky  novým prostorám, jež farní chari-
ta získala opravou domu v Chotovicích. 

     Tradičním se stal ples, velikonoční a adventní trhy, kon-
certy, výstavy, dny otevřených dveří, ale také kroužky pro 
děti a výtvarné dílny pro dospělé, které fungují již třetím 
rokem. S velkou radostí jsme také přivítali ochotu P. Zdeňka 
Macha sloužit bohoslužby v kapli sv. Josefa. Prostory 
v Domě sv. Josefa jsou také využívány pro výuku nábožen-
ství, což přivítaly nejen děti (především místní), ale uvítali to 
také jejich rodiče.  

     Veřejnost si může přijít „potrápit“ tělo do naší posilovny 
a tělocvičny a za odměnu si dopřát sportovní či rekondiční 
masáž nebo lymfodrenáž – vše pod vedením zkušené cviči-
telky a masérky. 

     Dále je možné využít prádelny, ve které jsou na tzv. chrá-
něných pracovních místech zaměstnáváni zdravotně znevý-
hodnění spoluobčané. V loňském roce jsme zaznamenali 
výrazný nárůst zájmu o její služby. 

     Za Farní charitu Nové Hrady  Vám přeji požehnaný rok 
2009, zároveň všem děkuji za přízeň a podporu. Chci podě-
kovat všem našim zaměstnancům za trpělivou, obětavou  a 
mravenčí práci. Všem uživatelům, kterých je v současné 
době asi 120, za trpělivost, se kterou přijímají každodenní 
obtíže a utrpení. Samozřejmě dík patří také všem našim 
sponzorům, dárcům a sympatizantům nejen za finanční, ale i 
morální a duchovní podporu.  

                   Blanka Vopařilová 

Terénní služby 
Charitní pečovatelská služba: cílem tohoto střediska je poskyto-
vat  úkony spojené se sebeobsluhou, chodem domácnosti a dále 
aktivizační činnosti v přirozeném domácí prostředí uživatele. 
Našim terénem je 35 obcí na Novohradsku, služba je poskytová-
na ve dvousměnném provozu (včetně víkendů). 

Osobní asistence u dětí: cílem je motivovat k co možné největší 
samostatnosti ve všech úkonech sebeobsluhy ve školském zaří-
zení jakéhokoli typu, tím ulehčit pečující osobě. 

Osobní asistence u dlouhodobě nemocných a seniorů: vykoná-
vat úkony sebeosluhy, zajistit chod domácnosti a také kontakt se 
společenským prostředím a tím umožnit dožít v rodinném pro-
středí. 
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Ambulantní služby /provoz po-pá 7.00 - 15.00/ 

Denní stacionář: v Domě sv. Josefa se snažíme o pravidelný 
nácvik každodenních návyků péče o vlastní osobu, individuálně 
se zaměřujeme na konkrétní potřebnost každého uživatele. Na-
ším cílem je zapojit každého uživatele do terapeutických  čin-
ností - malování, modelování, výroba keramiky, tkaní na tkal-
covských stavech… 

 

Velký dík patří všem organizátorům, dobrovolníkům i dár-
cům za Tříkrálovou sbírku, bez jejichž podpory a pomoci by 
vlastně neměla význam. 

Kontaktní osoba: Gabriela Pitrová  

pecovatelky@charita.info, 731 598 802, 461 310 569  

Kontaktní osoba: Lenka Švecová  

dcmladez@charita.info, 731 598 809 

Kontaktní osoba: Marie Vopařilová    

stdilny@charita.info, 731 598 806 

Soutěž „Karuzošou“ 
     V pondělí 8. 12. 2008 vyrazili pracovníci a uživatelé na pěvec-
kou soutěž Karuzošou do Ledče nad Sázavou. Soutěžního klání 
v sólovém zpěvu se zúčastnila Slávka Jirušová s písní z pohádky 
Princezna ze mlejna „Znám jedno údolí“ a Jaruška Horčičková 
s písní od Evy a Vaška „Bílá orchidej“. Obě byly skvěle připrave-
né, protože v denním stacionáři pilně nacvičovaly  a trénovaly. 
V soutěži se umístily mezi nejlepšími. Obě obdržely za svůj pěvec-
ký výkon diplom a drobné dárky. Po skončení soutěže byla pro 
všechny připravena diskotéka, kde si mohli protáhnout těla a před-
vést taneční kreace. Všichni se vrátili spokojeni s dosaženými vý-
sledky, ale i s pocitem krásně prožitého dne. 

Ludmila Chadimová 

Besídka ve stacionáři 
     17. prosince odpoledne se sešli všichni uživatelé a 
pracovníci denního stacionáře na společné vánoční besíd-
ce. Vánoční atmosféru nám navodil ozdobený stromeček 
a koledy, které se linuly z CD přehrávače. Každý, kdo 
chtěl, mohl přispět něčím ze svého umu, ať to byla bás-
nička, písnička, anekdota, nebo krátká scénka. Všichni, 
kdo se programu zúčastnili, byli odměněni bouřlivým 
potleskem. Uživatelé a pracovníci dostali od paní ředitel-
ky Blanky drobné dárky a předali si i dárky mezi sebou. 
Besídka byla zakončena společným přípitkem a přáním 
požehnaných svátku a všeho dobrého v novém roce. 

Ludmila Chadimová 

Sociálně - terapeutické dílny: v Domě sv. Josefa - každodenně 
nacvičujeme úkony vlastní sebeobsluhy, ale především cíleně 
zapojujeme uživatele do jednoduchých pracovních činností a 
pokoušíme se o zakódování pracovních návyků v co možné nej-
větší míře, aby byla možnost návratu uživatele na otevřený trh 
práce. Pracovní terapie se uskutečňuje v prádelně, šicí dílně, 
keramické dílně, tkalcovské dílně a ve cvičné kuchyni. 

V návaznosti na tuto službu realizujeme již třetí  rok evropský 
projekt „Sociálně-pracovní integrace“. V tomto projektu jsou 
uživatelé po dobu 10 měsíců  vzděláváni ve 4 pracovních obo-
rech, na závěr obdrží certifikát -  pomocná pracovní síla.  
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     První lednový víkend probíhal v našich farnostech ve znamení bí-
lých královských korunek, a to proto, že se konala tradiční Tříkrálová 
sbírka Charity České republiky. 

     Po okolních vesnicích chodily skupinky koledníků, aby přinášely 
do našich příbytků radostnou zvěst o narození Spasitele a zároveň 
prosbu o příspěvek na podporu charitního díla. Jsou totiž lidé, jejichž 
jediným proviněním je, že zestárli, jsou matky, které svým dětem ne-
mohou dát co je zapotřebí, jsou těžce nemocní, kteří potřebují účinnou 
pomoc, a proto děkujeme všem, kteří přispěli i sebemenším obnosem. 

     Tříkrálová sbírka Farní charity Nové Hrady bude použita na pro-
jekt, jehož cílem je umožnit handicapovaným spoluobčanům začleně-
ní do běžného způsobu života ve společnosti. 

Ludmila Chadimová 

TTŘÍKRÁLOVÁŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKASBÍRKA  

     Tahle známá písnička se v sobotu 3. 1. 2009 ozý-
vala ze všech uliček a zákoutí naší obce a okolí! Vy-
šlo nás po Proseči celkem 7 skupinek do mrazivého 
rána, a tak se nám z jednoho obydlí podařilo vytáh-
nout spáče přímo z teplého pelíšku. Ani se nezlobili, 
jen se divili a po vysvětlení odběhli, aby nás obdaro-
vali. 

     Většinou nás už očekávali a vyhlíželi a samozřej-
mě měli připraveno, nejen  do pokladničky, ale i slad-
kost pro malé koledníky. 

     Nejvíce mě potěšilo, že nás všude vítali 
s úsměvem a starostí, jestli jsme dost oblečení.V těch 
několika uličkách, kde jsme koledovali, nám obyvate-
lé otvírali nejen své peněženky, ale především svá 
srdce. Na Nové ulici nás paní požádala, ať zazpíváme 
jejímu nemocnému manželovi, jiná  na nás volala přes 
ulici, ať se vrátíme, protože byla ve sklepě, chodí o 
francouzských holích a nestihla otevřít. 

     Domů jsem se vrátila sice zmrzlá, ale s hřejivým 
pocitem a vděčností, že žiji mezi lidmi, kteří dovedou 
pomáhat potřebným a ještě to činí rádi a s úsměvem. 

     Za to chci vám všem poděkovat a popřát, abyste 
v novém roce měli co nejvíce příležitostí setkávat se 
s dobrými lidmi.  

Růžena Soukalová   

 

„My tři králové jdeme k Vám, 

  štěstí, zdraví vinšujem Vám!“ 

Přehled výtěžků jednotlivých pokladniček                                                         
(vyplněno dle výčetek k jednotlivým pokladničkám) 

Číslo po-
kladničky 

Jméno vedoucího 
Výtěžek 

Kč 
Vybíralo se v obci 

5018/001 Andrea Krýdová 3 170 Mi řetín 
5018/002 Eva Skalníková 2 144 Proseč 
5018/003 Hana Vobejdová 4 103 Proseč 
5018/004 Hana Drahošová 3 849 Proseč 
5018/005 Ludmila Hřebíčková 4 860 Proseč 
5018/006 Pavlína Halousková 3 144 Bor u Skutče 
5018/007 František Renza 5 623 Perálec 
5018/008 Lenka Dastychová 3 420 Česká Rybná 
5018/009 Jan Chadima 3 145 Zderaz 
5018/010 Jiří Talácko 4 151 Zderaz 
5018/011 Miloš Vích 3 190 Dobříkov 
5018/012 Hana Olbrichová 5 262 Jarošov 
5018/013 Pavla Tmějová 5 450 Chotěnov 
5018/014 Tereza Makešová 3 667 Nové Hrady 
5018/015 Zdeněk Štěpánek 1 960 Nová Ves 
5018/016 Vaclav Břeň 6 389 Hluboká 
5018/017 Petra Víchová 6 557 Chotovice 
5018/018 Petr Chadima 1 580 Mokrá Lhota 
5018/019 Lenka Němečková 4 660 Javorník 
5018/020 Ondřej Brůna 5 054 Libecina 
5018/021 Jaroslava Jílková 2 082 Hrušová 
5018/022 Blažena Dostálová 3 050 Hrušová 
5018/023 Jana Bubnová 1 980 Zádolí Střihanov 
5018/024 Pavel Chalupa 2 682 Pustina 
5018/025 Marie Dostálová 2 563 Pěšice Popovec 
5018/026 Tomáš Hlinecký 5 103 Střemošice Bílý kůň 
5018/027 Michaela Svobodová 4 130 Leština 
5018/028 Václav Barták 2 150 Doubravice 
5018/029 David Čermák 4 103 Suchá Lhota 
5018/030 Jaroslava Stoklasová 6 570 Příluka 
5018/031 Miroslava Hýblová 3 237 Džbánov 
5018/032 Pavel Ptáček 3 709 Řepníky 
5018/033 Růžena Soukalová 5 486 Proseč 
5018/034 Helena Tupcová 2 547 Dobříkov 
5018/035 Milan Nepraš 2 477 Dobříkov 
5018/036 Josef Soukal 4 990 Proseč 
5018/037 Marie Řebíčková 3 184 Proseč 

celkem   141 421   



Dny otevřených dveří: 

 každé únorové úterý během dne,  

nebo po domluvě kdykoliv Vám rádi ukážeme školu 

F a r n í  s p o l e č e n s t v í  s t r a n a  8  ú n o r  -  b ř e z e n  2 0 0 9  

Farní společenství : časopis pro vnitřní potřebu farností  Proseč, Nové Hrady a Perálec.  
Duchovní správa tel.: 603 275 062. 

Těšíme se na vaše příspěvky, které můžete zasílat na e-mail: fs@1969.cz 
Uzávěrka příštího vydání: 15. 3. 2009. 

Informace k přijímacímu řízení na 
školní rok 2009-2010 

 

podle zákona 243/2008 Sb.: 

Přihlášky uchazeči podávají přímo řediteli střední 
školy do 15. 3. 2009. 

Škola stanoví dva termíny 1. kola přijímacích zkou-
šek: 22. 4. a 23. 4. 2009. 

Pozvánka k přijímacím zkouškám se posílá 14dní 
před jejich konáním. 

Podmínky přijímacího řízení do primy a do kvinty: 

do průměru 1,5 s vyznamenáním na vysvědčení 
v pololetí 5. resp. 9. třídy – pozvání k pohovoru 

v den konání přijímacích zkoušek a přijetí bez nich 

uchazeči s průměrem nad 1,5 a bez vyznamenání 
budou konat písemné přijímací zkoušky 

z matematiky a českého jazyka (okruhy pro primy i 
pro kvinty budou do konce ledna zveřejněny na 

webu školy). 

Mgr. Jarmila Polanská 
ředitelka školy 

 
více informací na www.bigyskutec.cz 

 Biskupské  gymnázium 
Skuteč 

Vítězslava Nováka 584 
539 73  Skuteč 

tel: 469 326 360 

www. bigyskutec.cz 

e-mail: info@bigyskutec.cz 

„Dne 7. října 2004 zahájil Jan Pavel II. svým listem  Mane vobiscum 
Domine (Zůstaň s námi, Pane) Rok eucharistie. Zdůraznil, že eucharistie 
je především tajemství, jež může být přijato jen ve víře. Po pravdě řeče-
no, prostá venkovská stařenka může být na eucharistii přítomna s větším 
užitkem, než profesor liturgiky. Nicméně nám mnohým, kteří se od dětství 
pohybujeme v kostele, může v plné přítomnosti na mši svaté překážet 
právě nedostatečné vědomosti toho, oč tu běží, nemluvě o velkém nebez-
pečí zvykovosti. 

Následující řádky nejsou studií o významu eucharistie. Rád bych jen 
přispěl k tomu, aby nám nesmírný dar eucharistie nezevšedněl.“ 

O eucharistii  s Vojtěchem Kodetem  

PPŘEDSTAVUJEMEŘEDSTAVUJEME  VÁMVÁM  KNIHUKNIHU  

     Toto je část úvodu útlé knížky o eucharistii P. Vojtěcha Kodeta 
OCarm., představeného kláštera v Kostelním Vydří. Vyšla 
v Karmelitánském nakladatelství (2005, vázaná, 95 stran, cena 109 Kč). 
Otiskujeme jednu z jejích meditací. Možná, až  půjdeme na mši svatou, 
třeba nám pomůže prožívat mši jinak, než jsme byli zvyklí. 

     „Eucharistie je opravdu tajemstvím víry, jež překonává naše myšlení a 
může být přijato jen ve víře, jak napsal Jan Pavel II. A žádné tajemství 
nelze beze zbytku pochopit naším rozumem a vysvětlit našimi kategorie-
mi. 

     Zakladatel Malých bratří Ježíšových René Voillaume  to při exercici-
ích ve Vatikánu v roce 1968 vyjádřil takto: Ježíš zanechal eucharistii 
lidem, a ať děláme co chceme, on je tu a bude tu s námi až do skonání 
věků. Čím je eucharistie, to se lidé pouze snaží pochopit. 

     Avšak bez snahy o pochopení, co vlastně slavíme a proč, je tu riziko 
dvojího druhu: můžeme upadnout do prázdného formalismu, kdy mši 
prožíváme na způsob kamínku hozeného do potoka. Voda jej obtéká ze 
všech stran, ale uvnitř zůstává suchý, vodou nedotčený. Anebo ke slave-
ní eucharistie přistupujeme magicky, totiž s tak přehnaným vědomím 
něčeho posvátného, že my jsme pouzí diváci a milost svátosti „funguje“ 
zcela automaticky, bez nás. V našem životě ani kolem nás se sice nic 
nemění, ale máme pocit, že pouhým sloužením mše nebo přítomností na 
mši svaté dodáváme světu takové hodnoty, že už víc ani dělat nemusíme. 

„V chlebu a vínu nesmíš vidět prosté a přirozené prvky, 
protože Pán výslovně řekl, že je to jeho tělo a krev: 

ubezpečuje tě o tom víra, i když ti smysly vnukají něco jiného.“          
Sv. Cyril Jeruzalémský 

Dárcovská SMS 
     Každý z nás se může stát misionářem, pomoc-
níkem, ale i dárcem. Prosím, chcete-li, podpořte  
„dms“ na provoz mikrobusu pro pěstounské rodiny 
a klienty s lehkým mentálním postižením. Pokud 
odešlete mobilním telefonem zprávu ve tvaru:  

dms neratov na číslo 87 777, 
vy zaplatíte za dms 30 Kč,  

Sdružení Neratov obdrží 27 Kč.  

Bližší na www.darcovskasms.cz.  

Předat můžete i svým přátelům a známým, 

 podpoříte dobrou věc.  

     Proto od nejstarších dob koná církev katecheze, kterými uvádí křesťa-
na do významu eucharistie. Nic však nemůže nahradit osobní touhu kaž-
dého z nás co nejvíce se Pánu v eucharistii přiblížit. Podobně jako se 
člověk nenaučí modlit četbou knih o modlitbě, ale jen tím, že se začne 
modlit a v modlitbě vytrvá, tak není možné docenit tajemství eucharistie 
pro náš život, dokud si nenajdeme čas osobně se vystavit Ježíšově skryté 
přítomnosti v eucharistii, dokud se nebudeme zajímat o hlubší význam 
tohoto dění a dokud nevstoupíme do liturgického slavení více srdcem.“ 

připravil Vladimír Krejčí 


