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Milí farníci, 
     školní lavice se již zaplnily odpočatými žáčky a i počasí dává na vědomí, že se 
blíží podzim. Zanedlouho se již budeme moci kochat podzimními mlhami, krásně 
zbarveným listím stromů i dalšími krásami přírody, která se bude připravovat 
k zimnímu odpočinku. Avšak vzpomeňme ještě na čas prázdnin.  
     Ke konci července slaví svátek sv. Jakub, patron našeho novohradského kostela 
a farnosti, a my jsme slavili s ním. Jako minulý rok, tak i letos jsme se po slavnostní 
mši svaté sešli na Farní den ke společnému posezení. Protože počasí bylo nejisté, 
umístili jsme stoly s lavicemi do bývalé orlovny a na dvorek fary, kde jsme byli 
více chráněni. I když bylo chladněji a honily se mraky, Pán nám dopřál, že neprše-
lo. Však atmosféra byla přátelská a vřelá jako minulý rok. Rád bych velmi poděko-
val  všem, kdo se do přípravy a průběhu Farního dne zapojili.  
     Další pěknou akci mohly prožít děti o víkendu ke konci srpna na prosečské faře, 
kde jsme se pokusili o malý farní tábor. Sešlo se jedenáct dětí z Proseče, Perálce a 
Zderaze. Prožili jsme pěkné tři dny plné her, veselí a radosti, které jsme završili 
společným táborákem na závěr prázdnin. Děkuji za přípravu a vedení tábora paní 
Renzové i všem maminkám, které nám navařily a napekly.  
     Další radost, o kterou se s vámi chci podělit, je dokončení výměny střešní kryti-
ny na věži kostela v Proseči. Nyní nám věž krásně svítí, především báň s křížkem, 
které jsou pozlaceny. Do báně jsme spolu s obcí umístili tubus, ve kterém jsou 
umístěny noviny a časopisy ze současné doby, spis o historii kostela, současné min-
ce a bankovky, dvě brožurky a dokonce elektronická flash paměť, na které je digi-
tálně uloženo mnoho z historie i současnosti obce. Aby Bůh chránil toto dílo, které 
má sloužit k jeho oslavě, požehnali jsme slavnostně opravenou střechu a z lešení ji i 
pokropili svěcenou vodou. Někteří odvážlivci si na vlastní nebezpečí mohli vychut-
nat i pohled z instalovaného lešení. Poděkování za rekonstrukci střechy patří přede-
vším panu Halamkovi a jeho firmě, jež nám vyšli velice vstříc a vynaložili nejen 
svůj profesní um. Dále panu Břeňovi a jeho synům za tesařské práce a firmě pana 
Tesaře z Luže, která zajistila lešení.  
     Nyní na začátku školního roku začíná i vyučování náboženství a setkávání růz-
ných společenství. Využívám této příležitosti k apelu na rodiče, kteří se při křtu dětí 
zavázali, že je vychovají ve víře v Pána Ježíše. Vyučování náboženství a společen-
ství jistě vaši výchovu a společné modlitby a náboženský život v rodině nenahradí, 
ale jsou nabídkou pomoci především v rovině vzdělávací a vztahu k Bohu i ostat-
ním věřícím vrstevníkům. Prosím, neberte svůj slib na lehkou váhu.  
     Ještě bych se dotkl článku Lidušky Řebíčkové k hudbě a zpěvu v našem proseč-
ském kostele. Mrzí mě, že si málo vážíme a třeba i nevážíme těch, co jsou ochotni 
dát své schopnosti a čas jako dar našemu společenství. Tímto povzbuzuji všechny, 
kdo mají vztah k hudbě a zpěvu a jsou ochotni pro slávu Boží a radost našeho spo-
lečenství dát své síly k dispozici. Já sám váš postoj zcela objektivně hodnotit nemo-
hu, ale Pán Ježíš bude na konci našeho putování hodnotit, jak jsme využili svěřené 
hřivny (talenty).  
     A ještě něco radostného. V měsíci září jsme slavili v Proseči dvě svatby. Brali se 
Petr Netolický s Janou Lacmanovou a Josef Soukal s Petrou Flídrovou. Mám veli-
kou radost, že začínají svoji novou životní etapu nejen vzájemným slibem, ale ta-
ké prosbou o Boží požehnání a pomoc. Byla to i pro mne krásná připomínka, abych 
začínal každé dílo s Bohem, třeba jen krátkou modlitbou či myšlenkou. Tak chci 
pozvat i vás, farníky, k tomuto úžasnému stylu života – začínat každý den a každé 
dílo (i ve škole) společně s Bohem.  

     Ať vám k tomu Pán Ježíš žehná a provází vás svými milostmi.  

     Spojen s vámi v modlitbě žehná o. Zdeněk  
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Chceme Vám být velmi vděčni, 
že nás máte rád 

a své vzácné volné chvíle 
chcete nám vždy věnovat. 

 
Poprosíme v modlitbičce, 

by Vám Pán Bůh zdraví dal, 
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K zamyšlení 
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FFARNÍARNÍ   DENDEN  VV   NNOVÝCHOVÝCH  HHRADECHRADECH  
     Jistě si každý pravidelný návštěv-
ník nedělní mše svaté všiml, že 
s hudebním doprovodem v prosečské 
farnosti to není už takové, jako to 
bývalo, řekněme ještě před dvěma 
lety. Mnoholetá varhanice je natrvalo 
indisponovaná, Náhodné seskupení 
Naživo už není seskupené, ekumenic-
ká schola Za dveřmi hraje převážně 
za dveřmi evangelické fary. Bylo na 
mne proto směřováno pár požadavků 
o zajištění hudby, alespoň na nedělní 
bohoslužby.  Moc se mi do toho ne-
chtělo, na varhany jsem uměla jen 
trochu a představa, že budu muset 
každý den po škole chodit trénovat do 
kostela, abych na každou neděli na-
cvičila jinou píseň, mě trochu děsila. 
Rodina a známí mou obavu ignorova-
li se slovy: „Vždyť jsi muzikant, to 
zvládneš!“  Po pár týdnech se mi po-
tvrdilo, že sama to nezvládnu. Času a 
síly bylo málo, a zdálo se, že mší, 
svateb a pohřbů dokonce přibývá. 
Oslovovala jsem tedy jiné muzikanty, 
o kterých jsem si myslela, že mi 
s muzikou při mši pomohou. Jediný, 
kdo se toho nelehkého úkolu chopil, 
byla paní Košňarová. Spolu jsme 
vypracovaly přibližný rozpis, který 
určuje, kdo kdy bude hrát. Snažíme se 
ho dodržovat, co nám síly stačí. Ne 
vždy se však povede hraní zajistit. 
Pokud se tak stane, není hezké, když 
se z vašich řad ozve někdo a zle o nás 
mluví. Je nelehké při zaměstnání a 
jiných aktivitách trávit čas u klavíru a 
varhan a cvičit Ježíši, Králi a stejně 
tak těžké je sehnat muzikanty na ryt-
miku a secvičit pár písní. Nejvíc mě 
mrzí, že je někdo schopen mě napadat 
za nedostatečný varhanní doprovod a 
přitom by sám mohl bez problému 
odehrát celou mši třeba na kytaru. 
Prosím vás o přehodnocení vašich 
příštích poznámek vztahujících se 
k našemu muzicírování. Domnívám 
se, že každý by se měl zamyslet nad 
tím, zda-li je jeho přístup, ať k účasti 
při samotné mši nebo k farnosti jako 
celku, dostatečný, či nikoli.  

Ludmila Řebíčková 

příležitostná varhanice a žalmistka 

P.S.  Doporučuji přečíst tento úryvek 
 z Písma svatého Lk  6,41-45 

o. Zdeněk 



 

Rodinné centrum Mikeš 
Aktivity i pohodové chvíle pro rodiče s dětmi od 0 - 7 let věku 

Otevřeno: 

•  ÚTERÝ OD 9 DO 12 HODIN  
- PROGRAM OD 10 DO 11 HODIN  

• ČTVRTEK OD 9 DO 12 HODIN  A  OD 13 DO 16 HODIN          
- PROGRAM OD 10 DO 11 HODIN                      - PROGRAM OD 14 DO 15 HODIN 

DOPOLEDNÍ PROGRAM JE URČEN PRO DĚTI OD 0 DO 3 LET VĚKU, 
ODPOLEDNÍ PROGRAM PRO DĚTI OD 3 DO 7 LET VĚKU. 

Programy jsou sestavené z říkadel, pohybových her, zpívání a tvoření pro 
malé i menší. 

- příspěvek za program: 10 Kč za dítě 

• KAŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI OD 14 DO 16 HODIN 
PROGRAM PRO DĚTI OD 7 DO 10 LET VĚKU. 

- příspěvek za program: 10 Kč za dítě 
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KKLASLAS  ––  KLUBKLUB  AKTIVNÍCHAKTIVNÍCH  SENIORŮSENIORŮ  

Září – 22. 9. 2010 

- program zaměřený na  zkvalitnění  seniorského věku a  pří-
prava na něj 

Setkání  obsahuje tyto prvky: 
- trénink paměti,  psychomotoriky, nácvik kompetencí, psy-
chohygienu, duchovní  témata a další zajímavosti… 

Všechny   srdečně zveme  na tato setkání. 

„Pro útěchu sobě i druhým dodejme, že mladý je ten, kdo 
má naději, kterou mu dává  víra, a tím má před sebou i bu-
doucnost. A kdo takto s důvěrou očekává věčný život, je mla-
dý i v sedmdesáti, osmdesáti nebo devadesáti. Neboť mládí 
měřené počtem let představuje kořeny stromu poznání, za-
tímco plody nese teprve jeho koruna prozářená tvůrčím svět-
lem Ducha Svatého.“ 

P.Miloslav Fiala. OPraem 

Na přivítání podzimu Vás zveme na koncert 
pěveckého souboru Rubínek z Vysokého Mýta z LŠU, 

který se uskuteční na zámku v Nových Hradech 
10. 10. 2010 

Animátor  St. Vopařilová 

Setkání seniorů  v Nových Hradech na faře  

bude probíhat od září každou druhou středu v měsíci. 

RODINNÉ CENTRUM MIKEŠ 
539 44  Proseč 1 
tel.: 731 598 803 
mail: rcmikes@email.cz 
www.rcmikes.webnode.cz 

ZŘIZOVATEL: 
Farní charita 

Nové Hrady u Skutče 
IČO 60102411 

Tel: 461 310 569 
mail: info@charita.info 

www.charita.info 

**ZAČÍNÁME VE ČTVRTEK 2. 9. 2010** 



     Svatý Alois odemyká léto, následuje 
krásný svátek sv. Petra a Pavla. A teď 
už začínají všem dětem a studentům 
prázdniny, požehnaný čas léta, jahod, 
borůvek, malin, třešní a hub. To bývalo 
vždy radostí. Na jahody musel být 
džbán skleněný a ozdobený alespoň 
dvěma lístky jahodníku, aby se každý 
mohl potěšit tou nádherou z lesní strá-
ně. 
     Borůvky jsme my děti sbíraly do 
košíku, aby se neorosily, když jich bylo 
hodně  navršeno na sobě, a chodily 
jsme celý měsíc dvakrát denně na ně do 
lesa. A navečer pak přišla ta nejlepší 
chvíle, když jsme šly do sběrny tuto 
celodenní robotu prodat. Za 1 kg bo-
růvek jsme obdržely 4 Kčs. Celý měsíc 
jsme penízky ukládaly a pak na konci 
prázdnin jsme s maminkou šly nakupo-
vat oblečení a potřeby do školy. 
     Maliny přišly na řadu po borůvkách, 
ale ty se už neprodávaly. Z těch ma-
minka vařila výbornou malinovku a 
marmeládu na celou zimu. Z hub, které 
jsme nacházely, maminka zase vařila 
koprovku a smaženici. To byla dobrota! 
     Pak už přišly na řadu žně a sklizeň 
obilí, mlácení obilí a také pasení husí 
na strništích. A takové husy, ty nám 
daly zabrat. Jedné přeskočí cosi 
v hlavě, vzlétne vzhůru, a všechny za ní 
přes pole do rybníka. Ale domů se mu-
sely přihnat napasené a ten den už ne-
byl žádný čas na hraní. Tehdy všechny 
děti musely v hospodářství pomáhat. 
     A na dovolenou či vlastně prázdniny 
se jelo tak na 2-3 dny, když to vyšlo na 
celý týden, to už byl svátek, k tetičce či 
kmotřičce, ale tam jsme také pomáhaly 
a byla to samozřejmost. 
     Dnes mají děti hezčí prázdniny. Na 
dovolenou jezdí na skautské tábory a 
s rodiči třeba k moři či do hor. Ale my 
jim to všechno moc přejeme, ale ráda 
bych věděla, jestli budou jejich vzpo-
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L L ÉÉ  TT  OO      BB  UU  DD  II   ŽŽ      PP  OO  CC  HH  VV   ÁÁ   LL   EE  NN  OO  
mínky tak pěkné, jako ty naše. U nás to 
bylo každý rok stejné, tak si to více 
pamatujeme. Jejich duchovní vyžití je 
určitě větší než bylo naše. Ale to naše 
duchovno bylo také obohaceno, třeba 
všemi krásnými svátky léta. 
     Po sv. Petru a Pavlu přišel svátek sv. 
Prokopa, sv. Cyrila a Metoděje a potom 
– 1. svátek Panny Marie, 15. srpna zase 
svátek P. Marie a 8. září také svátek P. 
Marie, a to se šlo vždy do Luže na 
pouť. Brzy ráno už začala chodit proce-
sí z okolí Poličky a se zpěvem a hudbou 
šli poutníci cestou k Luži. 
     Vždy nám tatínek říkával: „Kostel 
Panny Marie Pomocné je vidět ze všech 
stran alespoň chviličku.“ A opravdu, 
viděli jsme ho pod brdskou školou a 
pak se ztratil, až zase skoro na místě 
v Luži, kde se před námi objevil v celé 
své kráse a mohutnosti. Dnes, když 
jedete autem, takovou věc ani nezjistíte. 
A čím víc jsme tam přicházeli a my děti 
nabývaly rozumu, tím víc se nám zdál 
ten krásný chrám krásnější a víc na nás 
působil. Tak jsme si odnášely domů 
plno dojmů a krásných zážitků na celý 
život. A také vyslyšených přání a prosit 
bylo hodně. 
     Také si vzpomínám, jak o velké mši 
sv. sloužil takový mohutný a jasně a 
nahlas mluvící pater a představil se: „Já 
jsem farář z Nových Hradů“ (a to bylo 
vše), náš pan farář byl vždy stručný. A 
kázal na kazatelně bez zesilovače a kos-
tel jen hřměl. Myslím, že ta jeho slova 
k poutníkům o sv. růženci si dodnes 
pamatuji: „Modlitba  růžence je, jako 
když namíříte dělo proti nebi a šedesát-
krát opakujete palbu, a to ani Pán Bůh a 
P. Maria nezůstanou lhostejní, modlíte-
li se opravdově.“ A to tu byl zase náš 
pan farář – voják tělem i duší. 
     A než jsme šli domů, zastavili jsme 
se také na pouti, to bylo atrakcí a krám-
ků po celé Luži! Za pomáhání rodičům 

Na zahrádce kvetou růže,  
rostou tam i lilie, 

podobny jsou velkým světcům,  
kterých v nebi mnoho je. 

Chci být jenom chudobičkou,  
která zdobí cestičku, 

vždyť pokora, čistá láska,  
vedou také k nebíčku.  

   (Marie Šplíchalová, Nové Hrady) 

doma i na poli jsme vždy dostaly nějaký 
obnos peněz, ale ani ty jsme všechny 
neutratily a přidaly jsme si je k penězům 
vydělaným na borůvkách. 
     Tak jsme se odpoledne vraceli celí 
utrmácení, ale šťastní domů. Když jsme 
si my děti stěžovaly, jak nás bolí nohy, 
tak nám maminka řekla: „A co asi mají 
říkat ti poutníci od Poličky?“ Tak už jsme 
si nikdy nestěžovaly. 
     Loni a letos jsme také krásně oslavili 
naši farní pouť sv. Jakuba a Farní den 
v Nových Hradech. Je to velmi potřebné 
a dobré navázat přátelství s lidmi i třeba 
s těmi, se kterými sedáte léta v lavici 
vedle sebe. Sedíte-li s nimi celé odpoled-
ne a střídavě si povídáte s různými sku-
pinkami, získáte mnoho nových přátel ve 
své farnosti. 
     Také děti si velmi pěkně hrály a soutě-
žily. Vzorně se o ně starali všichni minis-
tranti a velká děvčata či skautky. Ani se 
jim domů nechtělo. 
     Také nám pěkně hrála hudba – naše 
kostelní i náš pan farář a hostoval zde 
také soubor z Proseče – Vítek a velmi 
pěkná děvčata. Vřelý dík všem muzikan-
tům, moc se nám to líbilo. A také se tan-
čilo, ale ti mladší obstarávali občerstvení 
a staré brzy bolely nohy. Tak snad příště, 
až bude terén na farním dvoře urovnaný a 
naše nohy mladší, se musí všechno napra-
vit. 

     vaši senioři  

     V neděli 25. července byla v Nových 
Hradech pouť a Farní den. Vše bylo 
pěkné, až na velký hluk, který narušo-
val slavnostní atmosféru toho dne. 
V novinách byl článek, jak hluk škodli-
vě působí na zdraví člověka. Na mně se 
to projevilo v plné míře. Bylo by jistě 
příjemnější poslouchat jemnou hudbu, 

Mám ráda veselí, ale ne hluk 

než to „řvaní“, které škodí hudebníkům i 
všem ostatním. Myslím, že by bylo dobré 
upustit od této moderní hudby, aby hlu-
chota nebyla v pozdějším věku  za to 
„vděčnou odměnou“. Dejte si říci 
v mládí, potom bude už pozdě. Děkuje 

Marie Šplíchalová 

     Všem dětem a studentům přejeme 
hodně zdraví, darů Ducha Svatého, hodně 
Božích milostí do nového školního roku 
2010-2011. A každému nejméně dva ne-
bo lépe tři Anděly strážné, aby je celý rok 
ode všeho zlého ochraňovali. 
     A tak nám nezbývá, než Pánu za vše 
krásné co jsme prožili, za ten krásný letní 
čas, vroucně poděkovat. „Léto budiž po-
chváleno.“                   



 PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY DO 6. 11. 2010 

IINTENCENTENCE  
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Čtení a žalmy: cyklus C 

KKALENDÁŘALENDÁŘ  

Proseč - intence a čtení  

Perálec  - intence 

  neděle pondělí středa čtvrtek pátek sobota 

Proseč: 8.00 7.45 18.30 7.45 18.30 18.30 

Nové Hrady: 9.30   8.00       

Perálec: 11.00      

19. 9. Za Jiřího Javůrka, rodiče z obojí strany a synov-
ce Libora. čt: Marie Sodomková, Eva Davidová  

22. 9. Za dar víry pro děti. 

24. 9. Za rodinu Břeňovu, živé i zemřelé. 

26. 9. Za Julii a Antonína Javůrkovy.                             
čt: Eva Rabová, Andrea Odehnalová 

27. 9. Za rodinu Chrudimskou a Kolářovu. 

28. 9. Za Václava Stříteského, Miladku Stříteskou a 
celý ten rod. 

29. 9. Za Josefa a Boženu Soukalovy a celý rod. 

30. 9. Za rodiče Košňarovy a Jílkovy a syna Josefa. 

3. 10. Za Františka Skálu, rodiče z obojí strany a živé i 
zemřelé z těchto rodů.                                         
čt: Jiří Talácko, Vlasta Talácková  

4. 10. Za živé i zemřelé z rodu Javůrkova a Rabova. 

8. 10. Za Boženu Baťovu, manžela a dceru. 

9. 10. Za Jiřího Bureše a Josefu Ulrichovou, děti a 
rodiče z obojí strany. 

10. 10. Za manžele Mencovy, Vaňousovy a syna.        
čt: manželé Kramářovi 

15. 10. Poděkování za 60 let života. 

16. 10. Za Danu Marešovou a jejího tatínka Karla 
Paclíka. 

17. 10. Za seslání Ducha svatého pro rodiny Dastycho-
vu a Zikmundovu a na poděkování za 55 let 
života. čt: manželé Dastychovi 

24. 10. Za zemřelé a živé členy rodina Baťovy a Králo-
vy. čt: Marie a Kristýna Bartošovy 

31. 10. Na poděkování za 50 let života.                         
čt: Božena Hromádková, Růžena Rejmanová 

1. 11. Za P. Josefa Čechala a za všechny živé i zemřelé 
kněze. 

2. 11. Za Vladimíra Krejčího a rodinu Krejčovu a 
Košňarovu, živé i zemřelé. 

3. 11. Na úmysl dárce. 

7. 11. Za Františka Skálu, rodiče z obojí strany a živé i 
zemřelé z těchto rodů.                                          
čt: Božena Vobejdová, Libuše Halámková   

14. 11. Za Adolfa Dostála a rodinu Dostálovu a Popel-
kovu. 

15. 11. Za rodinu Bártovu a děti. 

20. 11. Za Miroslava Vobejdu, živé i zemřelé z toho 
rodu. 

19. 9. Za rodiče Talackovy a jejich děti s rodinami. 

26. 9. Za Tomáše Vágnera, manželku Ludmilu a dceru 
Milenku. 

3. 10. Za Marii a Františka Kulhavých a syna Františ-
ka. 

10. 10. Za zemřelé a živé členy rodiny Vostřelovy, 
Reslovy a Slámovy. 

17. 10. Za Lukáše Pražana. 

24. 10. Za Marii Třasákovou, Jana Krále a celý rod. 

31. 10. Za Luboše Drahoše, rodiče a sourozence. 

  neděle pondělí středa čtvrtek pátek sobota 

Proseč: 8.00 7.45 17.30 7.45 17.30 17.30 

Nové Hrady: 9.30   8.00       

Perálec: 11.00      

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY OD 7. 11. 2010  

  19. 9. neděle 25. neděle v mezidobí 

    Proseč: 17.00 setkání starších školních dětí 

20. - 23. 9. bude P. Mach na vzdělávacím kurzu 

  23. 9. čtvrtek Proseč: 17.30 mše sv. 

  24. 9. pátek Proseč: 17.00 mše sv. - skautská 

    Chotovice: 19.00 setkání manželů 

  25. 9. sobota Sebranice: 10.00 primiční mše sv. 

  26. 9. neděle 26. neděle v mezidobí 

    Proseč: 15.00 setkání rodin s dětmi 

    Nové Hrady: 18 - 20 svátost smíření, adorace 

  27. 9. pondělí   16.00 drakiáda  

  28. 9. úterý Slavnost sv. Václava 

    Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

    Proseč: 18.30 mše sv. 

  29. 9. středa Proseč:  po mši sv. setkání nad katechismem 

  30. 9. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

    Proseč: 17.30 modlitby matek 

  1. 10. pátek Nové Hrady: 17.00 mše sv.  

    Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

  2. 10. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

  3. 10. neděle 27. neděle v mezidobí 

    Proseč: 18 - 20 svátost smíření, adorace 

  7. 10. čtvrtek Perálec: 17 - 18 svátost smíření, adorace 

    18.00 mše sv. 

   Proseč: 17.30 modlitby matek 

  8. 10. pátek Chotovice: 10.00 mše sv. v kapli sv. Josef - Charita 

    Česká Rybná: 15.30 mše sv. 

  10. 10. neděle 28. neděle v mezidobí 

  14. 10. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

    Proseč: 17.30 modlitby matek 

  15. 10. pátek Perálec:   setkání mladších dětí 

  17. 10. neděle 29. neděle v mezidobí 

  21. 10. čtvrtek Proseč: 17.30 modlitby matek 

Za tvoji lásku, Matičko, 
za tvoje bolesti, žal, 

s tělem i duší do nebe 
Pán si tě vzal. 

Zůstáváš však naší Matkou 
i když koruna slávy zdobí hlavu tvou, 

chceme tě vždy následovat 
čistotou a pokorou. 

Pod tvojí mocnou ochranou 
duše vždy bezpečny jsou, 
po tom našem putování 
otevři nám náruč svou.      

(Marie Šplíchalová, Nové Hrady) 



Nové Hrady - intence a žalmy 
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IINTENCENTENCE  

• Termíny některých setkání se teprve upřesní. 

• 7. 11. 2010 přechod na zimní harmonogram bohoslužeb. 

• Modlitba růžence vždy 30 min. před mší sv. 

• Svátost smíření  vždy 30 min. před mší sv. (kromě nedělí v Nových Hradech a Pe-
rálci) a také jak je uvedeno v kalendáři. 

Změny v kalendáři i pravidelných bohoslužbách vyhrazeny. 

Aktuální informace při nedělních ohláškách  

a také na našich webových stránkách:  

www.farnispolecenstvi.cz 

19. 9. Za manžele Mihovy a sourozence.                      
ž: Anežka Nováková 

22. 9. Za manžele Beránkovy, za zemřelé i žijící du-
chovní správce. 

26. 9. Za Václava Cibulku, manželku a celý rod.          
ž: Karel Vopařil 

28. 9. Za Václava Staňka, za obrácení dětí a dar víry 
pro vnoučata. 

2. 10. Za rod Nyklů a černínů, za živé i zemřelé. 

3. 10. Za manžle Lebedovy, rodiče z bojí strany, syna 
Václava, manželku a vnuka Miloše.                     
ž: Romana Poslušná 

6. 10. Za Marii a Františka Baťovy a rodiče z obojí 
strany. 

10. 10. Za Josefa Havlíka a jeho rodiče.                           
ž: Růžena Odehnalová 

13. 10. Za P. Jaroslava Lanka. 

17. 10. Za Jaroslava Vícha a rodiče.                                  
ž: Vendula Axmanová 

20. 10. Za Marii Loučkovu, rodiče a Boží ochranu rodin 
dětí. 

24. 10. Za živé i zemřelé členy rodiny Chadimovy a rod 
Nováků. ž: Dáša Nováková 

27. 10. Za rodiny Vopařilovy a uzdravení. 

31. 10. Za Jana Pešinu, sestry Marii a Bohuslavu, jejich 
manžele, rodiče a celý rod a duše v očistci.       
ž: Anežka Nováková 

1. 11. Za Milenu a Miloše Petříčkovy. 

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

6. 11. Za Karla a Anežku Vopařilovy a děti. 

7. 11. Za manžele Pohorskovy a Annu a Františka 
Binkovy. ž: Petr Poslušný 

10. 11. Za Josefa Bartoše a syna. 

14. 11. Za náboženskou výchovu dětí ve školách.         
ž: Růžena Odehnalová 

17. 11. Za odpuštění, smíření rodin a upevnění víry v 
rodinách. 

21. 11. Za živé i zemřelé členy rodiny Zerzánovy.          
ž: Karel Vopařil 

  24. 10. neděle 30. neděle v mezidobí Misijní neděle 

  27. 10. středa Proseč:  po mši sv. setkání nad katechismem 

  28. 10. čtvrtek     Den vzniku samostatného čs. státu 

    Proseč: 17.30 modlitby matek 

  31. 10. neděle 31. neděle v mezidobí   

změna času ze 3.00 na 2.00 hod. 
    Nové Hrady: 17 - 19 svátost smíření, adorace 

  1. 11. pondělí slavnost Všech svatých 

    Perálec: 16.00 mše sv. + pobožnost na hřbitově 

    Nové Hrady: 17.15 mše sv.  

    Proseč: 18.30 mše sv. 

  2. 11. úterý Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

    Nové Hrady: 16.30 pobožnost na hřbitově 

    Proseč: 17.30 pobožnost na hřbitově 

      18.00 mše sv. 

  4. 11. čtvrtek Perálec: 16 - 17 svátost smíření, adorace 

      17.00 mše sv. 

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

    Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

  6. 11. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

    Proseč: 18.00 mše sv. 

  7. 11. neděle 32. neděle v mezidobí   

    Proseč: 17 - 19 svátost smíření, adorace 

  11. 11. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

    Proseč: 17.30 modlitby matek 

  12. 11. pátek Chotovice: 10.00 mše sv. v kapli sv. Josefa - Charita 

    Česká Rybná: 15.30 mše sv. 

  14. 11. neděle 33. neděle v mezidobí 

  18. 11. pátek Perálec:  setkání mladších dětí 

  21. 11. neděle Ježíše Krista Krále 1. svaté přijímání 

  25. 11. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

    Proseč: 17.30 modlitby matek 

  28. 11. neděle 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 

        adventní trhy 

    Nové Hrady: 17 - 19 svátost smíření, adorace 

KKALENDÁŘALENDÁŘ  

Maminka na Alenku volá 

ode vrátek ode dvora. 

„Už je škola, zanech hraní 

a pospěš si se snídaní!“ 

 

Alence se tuze nechce, 

chce si pohrát trochu ještě, 

ale z lásky k Ježíškovi 

zavře hračky do úschovy. 

 

Však až přijdu ze školy 

a napíšu úkoly, 

pak si budu zase hrát 

a mamince pomáhat. 

 

Tatínek to bude vidět rád, 

že nemusí metlu brát, 

že ho chci vždy poslouchat.   

 

(Marie Šplíchalová, Nové Hrady) 



     Dešifruj následu-
jící slova a napiš 
pak písmena ve 
správném pořadí 
do vedlejších polí-
ček. Písmena v bí-
lých políčkách ti 
pak prozradí jedno 
jméno z předešlého 
příběhu. 

Slovní skládačka  

DDARAR  ODOD  BBOHAOHA  
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BBIBLICKÉIBLICKÉ   SUDOKUSUDOKU  

Seřaďte úryvky do správného pořadí: 

Ač nemá žádného vůdce, dozorce či vládce. 

Kdy se probudíš ze svého spánku? 

dívej se, jak žije, ať zmoudříš. 

trochu složíš ruce v klín a poležíš si 

Jak dlouho, lenochu, budeš ležet? 

Jdi k mravenci, lenochu, 

Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, 

opatřuje si v létě pokrm, o žních sklízí svou potravu. 

a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako 
ozbrojenec. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 
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     Abram sice uvěřil slibu, že mu Bůh požehná, ale se svou 
ženou Sáraj stále neměli děti. 
     „Podívej se na hvězdy a zkus je spočítat!“ řekl Bůh Abra-
movi. „Budeš mít tolik potomků, kolik je hvězd na nebi.“ 
     Bůh změnil Abramovi a jeho ženě Sáraj jména. Bůh jim 
dal nová jména: Abraham a Sára. Bylo to znamení, že se 
Abraham a Sára stanou prarodiči velkého národa. 
     Jednoho dne Abraham před sebou uviděl stát tři muže. 
„Nabídnu vám trochu vody,“ řekl jim. „Pojďte si na chvíli 
odpočinout. Přinesu vám něco k jídlu.“ 
     Abraham běžel za Sárou. „Máme návštěvu!“ řekl. „Upeč 
chleba!“ 
     Pak Abraham pospíchal ke stádu, vybral nejlepší tele a 
nařídil služebníkovi, aby ho připravil. Potom vzal jídlo a 
nabídl ho hostům. 
     „Kde je tvoje žena Sára?“ zeptal se jeden z mužů. 
     „Zůstala ve stanu,“ odpověděl Abraham. 
     „Ode dneška za devět měsíců bude mít syna,“ řekl jeden 
z hostů. 
     Sára se tomu pro sebe zasmála. „Na to už jsem moc sta-
rá!“ zašeptala. 
     Ale Bůh to slyšel a řekl Abrahamovi: „Je snad pro mě 
něco příliš těžké? Sára bude mít opravdu dítě.“ 
     A opravdu, za devět měsíců se Sáře narodil chlapeček. 
Dali mu jméno Izák. 
     Jeho rodiče z něj měli velikou radost. Byl skutečně darem 
od Boha. 
     Izák vyrostl a oženil se s krásnou dívkou Rebekou. Naro-
dila se jim dvojčata Ezau a Jakub. Bůh svůj slib splnil. 
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     Únorem letošního roku začala fungo-
vat chráněná dílna Perchar s. r. o.. Chrá-
něná pracovní dílna je pracoviště za-
městnavatele vymezené na základě do-
hody s Úřadem práce a přizpůsobené 
pro zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením, kde je zaměstnáno nejméně 
60 % těchto zaměstnanců. 
     První zaměstnanci nastoupili v únoru 
a byli 3. V březnu nastoupilo dalších 
10 osob a k 25. 8. 2010 pracuje v Per-

OP LZZ – Vzdělávání pracovníků Farní charity Nové Hrady u Skutče 
pro zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb 

CZ.1.04/3.1.03/45.00154 
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IINFORMACENFORMACE  ZZ  FARNÍFARNÍ  CHARITYCHARITY   

sestaven realizační tým projektu. Byly 
sepsány DPČ se pracovníky projektu, 
byly vytvořeny náplně práce a byla za-
hájena jednání s dodavateli vzdělávání a 
s realizátorem auditu. Bude následovat 
výběr vhodných vzdělávacích institucí a 
zahájen proces vzdělávání. Proběhlo 
opětovné dotazníkové šetření pro za-
městnance organizace, ve kterém se 
hodnotí zájem o typ vzdělávání. Výuko-
vé prostory budou vybaveny počítači a 
nábytkem. Bude zajištěna publicita pro-
jektu. 

Výsledky projektu: 

     Zkvalitnění sociálních služeb žadate-
le. 
Výstupy projektu: 
1. 34 vzdělaných pracovníků žadatele 
2. 5 vzdělaných osob pečujících o oso-

bu blízkou, která je uživatelem služeb 
žadatelem 

3. audit vzdělávání v organizaci žadatele 
4. vytvořený systém vzdělávání v orga-

nizaci žadatele. 

Popis projektu: 

     V rámci projektu bude poskytnuto 
vzdělávání všem pracovníkům Farní cha-
rity Nové Hrady u Skutče pro zkvalitnění 
poskytovaných sociálních služeb. Inova-
tivní aktivitou bude zajištění základního 
vzdělání osobám pečujícím o uživatele 
sociálních služeb žadatele s cílem zlepšit 
komunikaci mezi poskytovatelem a uži-
vatelem. V průběhu projektu bude reali-
zován audit vzdělávání, jehož cílem bude 
vytvoření systému vzdělávání v organi-
zaci žadatele. 

Blanka Vopařilová                                                                                        

Cíle projektu: 

     Hlavním cílem projektu je vytvoření 
efektivního systému vzdělávání pracov-
níků Farní charity Nové Hrady u Skutče 
a osob pečujících o uživatele jejich slu-
žeb. Účelem je zkvalitnění poskytování 
sociálních služeb a usnadnění začleňo-
vání sociálně vyloučených osob a osob 
ohrožených sociálním vyloučením. 
Cílovými skupinami jsou: 
- poskytovatelé sociálních služeb 
(zaměstnanci žadatele) - cca 34 osob 
- osoby pečující o osobu blízkou 
(rodinní příslušníci klientů žadatele) -  
cca 5 osob 

Průběh projektu: 

     Projekt byl zahájen ke dni 1.7.2010. 
Probíhá příprava aktivit projektu. Byl 

charu 16 osob, z nichž 13 má zdravot-
ní znevýhodnění či jeden ze stupňů in-
validního důchodu.  
     Hlavní činností chráněných dílen je 
prádelna, která nadstandardně nabízí 
svým zákazníkům i opravu poškozených 
oděvů (výměna zipu, přišití knoflíku, 
záplata...). Pro zajímavost uvádíme 
množství vypraného prádla v únoru - 
2000 kg a červenci - 5000 kg. Přidruže-
nými činnostmi jsou výroba bižuterie, 

Dceřiná společnost Farní charity v Chotovicích 
nabídla místo dalším osobám se zdravotním znevýhodněním 

keramiky, dekorativních výrobků z texti-
lu, oděvních doplňků a také úklidová 
služba.    
     Služby dílny mohou napomoci fir-
mám v rámci náhradního plnění a podpo-
řit tak vytvoření dalších pracovních míst 
pro občany se zdravotním znevýhodně-
ním. 

Alena Fiedlerová, tel: 461 310 569 

Dovolená v Itálii 
     V našich končinách léto patrně už skončilo, ale pro naše klienty 
ještě nekončí. Dne 20. 9. 2010 totiž odjíždějí na 10ti denní pobyt do 
italské Kalábrie. 
     Většina účastníků pobytu ještě u moře nebyla, takže očekávání a 
chystání je velké. Nebudeme se pouze koupat či vystavovat své tělo 
slunečním paprskům. Na každý den je připraven program, který bude 
začínat ranní rozcvičkou a co bude následovat, si necháme vyprávět, až 
se vrátí. 
     Takže: přejeme hezké počasí a šťastnou cestu tam i zpět. 

Trhy 
     Během léta jsme nezaháleli a účastnili se několika 
trhů, kde jsme prezentovali výrobky zaměstnanců 
chráněné dílny PERCHAR, klientů denního stacio-
náře a sociálně terapeutických dílen. 
     Bylo příjemné slyšet, že naše výrobky jsou vkus-
né, že někteří zákazníci nás hledali mezi ostatními 
prodejci, na některá místa – Žíreč u Dvora Králové, 
Veselý kopec u Hlinska - jezdíme již pravidelně, ale 
hlavně nás vždy potěší tržba, se kterou se vracíme. 



„Dle nejnovějších informací přibývá 
v Česku počet zanedbaných dětí. Ofici-
ální údaje hovoří o cca 4.000 případů 
týrání dětí.“ 
     Zanedbávání dětí můžeme definovat 
jako jakýkoliv nedostatek péče, který 
způsobuje vážnou újmu vývoji dítěte 
anebo ohrožuje dítě. Můžeme se často 
setkat s tělesným zanedbávání dětí, kte-
ré spočívá v selhání při zabezpečení 
tělesných potřeb dítěte. Sem zahrnujeme 
neposkytování přiměřené výživy, oble-
čení, přístřeší, zdravotní péče a ochrany 
před ohrožením. Tato situace je mnohdy 
spojená s finančním nedostatkem celé 
rodiny. Odborníci tvrdí, že v České re-
publice je stále více dětí, o které se je-
jich rodiče nedokážou finančně postarat. 
     Farních Charita Nové Hrady u Skut-
če reaguje na tyto situace s cílem v co 
největší míře jim předcházet. Proto 

REKONSTRUKCE „DOMEČKU“ 
     Když se rozrůstá rodina, je potřeba přistavět dětské pokoje a 
z nevyužitého prostoru vedle chodby udělat, jak my ženy říkáme, alespoň 
malinkatou šatnu, apod… Tak i v případě rozrůstání organizace je nutné 
zprovozňovat další prostory. Protože chceme, aby se klienti, kteří docházejí, 
popř. bydlí v Domě sv. Josefa, cítili jako doma a ne jako ve skladišti různých 
materiálů, rozhodli jsme se upravit půdu nad „domečkem“. Již koncem září 
bude úprava půdního prostoru dokončena a poté farní charitou využívána. 
     Také byly v prostoru zahrady dokončeny chodníky a tím je umožněn po-
hodlný přesun vozíčkářů mezi hlavní budovou a „domečkem“. 

PLÁNOVANÉ AKCEPLÁNOVANÉ AKCE  
Keramický kroužek • říjen 2010  

(pravidelně každých 14 dnů – první bude upřesněn) 

Adventní trhy • 28. 11. 2010 

Vánoční vazba • prosinec 2010  
(datum bude upřesněno) 

Charitní ples • 19. 2. 2011 
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CCHARITAHARITA   NNOVÉOVÉ  HHRADYRADY   REAGUJEREAGUJE  
v Chotovicích od 17. 6. 2010 vzniká 
nová sociální služba: „Sociálně aktivi-
zační služba pro rodiny s dětmi“. 
     Hlavním dílem služby je zvýšení 
kvality života všech členů rodiny skrze 
pomoc, podporu, provázení, posilování 
vnitřních i vnějších zdrojů,  poradenství 
(např. finanční – vytvoření splátkových 
kalendářů) a pomoc při prosazování 
práv a zájmů. Pomoc při řešení konkrét-
ních problémů formulovaných v plánu 
spolupráce (např. zlepšení prospěchu a 
chování dětí, zprostředkování komuni-
kace mezi rodinou a institucemi, apod.) 
a  pomoc při hledání smysluplného vyu-
žití volného času a podpora pracovních 
návyků již v rámci školní přípravy. 
Služba je poskytována formou terénní 
sociální práce a je poskytována zdarma. 
     Sociální služba spolupracuje 
v multifunkčním týmu, kde hlavním 

zadavatelem služby je odbor Oddělení 
sociálně právní ochrany. V současnosti si 
musíme pochválit spolupráci s paní No-
vákovou a s dalšími členy týmu. S  peda-
gogy Speciální základní školy a Mateřské 
školy,  nesmíme zapomenout na paní 
Nádvorníkovou (vedoucí odboru škol-
ství, sportu a volného času), která nám 
vyšla vstříc při zajišťování volnočaso-
vých aktivit. Z pracovníků farní charity 
poskytuje službu sociální pracovník a 
pracovník v přímé péči. 
     Děkujeme všem za příkladnou spolu-
práci a těšíme se na další. Vždyť rodina 
stále patří (i když to může znít komicky) 
k základní stavební jednotce našeho státu 
a naše děti jsou naše budoucnost. 

Za Farní Charitu Nové Hrady  
vedoucí Sociálně aktivizačních služeb  

Mgr. & Bc. Alena Fiedlerová, 
tel: 731 598 801, socialni@charita.info 

Oprava a žehnání střechy a věže v Proseči 



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:  
 7. 11. 2010. 

RROZLUČKAOZLUČKA   VV   PPŘÍCHOVICÍCHŘÍCHOVICÍCH  
     O posledním prázdninovém víkendu se v Diecézním centru pro mládež 
v Příchovicích sešlo více než sto mladých. Dorazili jsme tam nejen proto, abychom se 
loučili s téměř uplynulými prázdninami a děkovali za ně Pánu Bohu, ale především 
kvůli tomu, abychom se rozloučili s Verčou a Pepou, kteří v Příchovicích strávili dva 
roky v týmu. Byly to pro ně dva roky intenzivní služby druhým, a jak sami říkali, krás-
né chvíle v opravdovém společenství, které ve farnosti s P. Vláďou Novákem tvořili, 
jim mnoho daly a dále z nich budou čerpat. 
     Společný program vyvrcholil v sobotu večer – byly připraveny zábavné scénky, hry 
a soutěže ze života Verči a Pepy. Kromě toho se promítaly fotky a pro všechny bylo 
nachystané pohoštění. V závěru večera jsme si měli možnost vyslechnout jejich svě-
dectví o životě v Příchovicích a den jsme zakončili adorací v kostele. Neděle byla 
dnem velkého loučení, a to nejen s Verčou a Pepou, ale i mezi sebou navzájem, proto-
že mnozí se dlouhou dobu neuvidíme. Díky Bohu se našli další dva mladí lidé, kteří 
budou s P. Vláďou Novákem tvořit příchovický tým, a můžeme tam dále jezdit du-
chovně načerpat a získat tak sílu a radost do každodenního života. 

Jarča Stoklasová 

Bylo to opravdu poslední putování? 
     V neděli 8. srpna při slavení závěrečné mše sv. otec Josef Mazura prohlásil, že ze 
zdravotních důvodů již není schopen dále organizovat každoroční putování mládeže. 
Ve svém projevu ovšem naznačil, že je možné, že se organizace putování někdo ujme. 
Tyto zprávy jsou od účastníků putování (je zajímavé, že o tak významné události ne-
měla ve svém zpravodajství zmínku ani ČTK). 
 
     Celých čtrnáct dní trvalo putování s názvem Cesta kolem světa 2010. Mohu tvrdit, 
že mělo tak dobrou koncepci, že si na své přišel opravdu každý. Osvědčilo se to, že 
první týden byl spíše poznávací a druhý spíše duchovní. Při pomyšlení na to, že 93 lidí 
vyráží na místa jako jsou Benátky, Řím, Vatikán, San Giovanni Rotondo či Medjugo-
rje jsem se domníval, že se nemůžeme vrátit všichni. 
     Stejný názor měl i pan farář Mazura, který tvrdil, že v Benátkách se ztratí osm lidí 
z deseti. :-)  Navíc, jak řekl jeden z účastníků, je organizace pana faráře geniální právě 
v tom, že místo aby nás hlídal, tak nám vždycky utekl. Viděli jsme mnoho krásných 
míst a to nejen v Itálii, ale i v Bosně a Hercegovině. Pro mnohé byla skvělým zážitkem 
noční plavba trajektem přes Jaderské moře. V Medjugorji jsme se účastnili celosvěto-
vého festivalu mládeže, kde bylo možné poznat rozmanitost kultur, a přesto se našlo 
něco, co je spojovalo – úcta k Panně Marii. Naši mladí zakusili i to, že modlitba jde 
v Medjugorji sama. 
     Celé putování byl krásný a jedinečný zážitek. Díky Bohu a panu faráři za něj! 
     P.S. V tuto chvíli ví jen Pán, zda budou putování pokračovat pod záštitou někoho 
jiného. 

Václav Břeň 
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Pane Bože, děkuji Ti, 

 že jsem mohla v noci spát 

 a z Tvé lásky a milosti 

mohla ráno zase vstát. 

 

Prosím také za jiné, 

ať je spánek nemine, 

vždyť je to Tvůj velký dar. 

 

Bys jim také pomáhal, 

ochránil je svojí mocí 

od hříchů i od nemocí, 

vždyť nás všechny v moci máš, 

 nejlepší jsi Otec náš. 

 

Ať jsme dobré společenství, 

druhým příklad dá 

a Tvé svaté požehnání 

nad námi ať zůstává. 
 

(Marie Šplíchalová,Nové Hrady) 

Prosíme Tě, Otče v nebi 

pro Krev Tvého jediného Syna, 

aby duším odpuštěna byla vina. 

Na přímluvu jeho Matičky 

vysvoboď z očistce dušičky. 
    

(Marie Šplíchalová, Nové Hrady) 

Jdou dva lední medvědi zasněženou krajinou za polár-
ním kruhem. 
„Tati, jsem lední medvěd?“ 
„Jasně, synku. Já jsem lední medvěd, maminka je lední 
medvědice a ty jsi také lední medvěd.“ 
„A nemohu být medvídek koala?“ 
„Vždyť jsem ti to teď říkal. Já jsem lední medvěd, ma-
minka je lední medvědice a ty jsi také lední medvěd.“ 
„A nemohu být medvěd panda?“ 
„Vždyť ti to stále vysvětluji. Já jsem lední medvěd, maminka je lední medvědice a ty 
jsi také lední medvěd. Proč se pořád ptáš?“ 
„Když mě je pořád zima.“ 


