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Milí farníci, 
     rád bych se poohlédl za tím, co se v našich farnos-
tech  událo  nového  od posledního  vydání  našeho 
časopisu. 

     V Perálci a Nových Hradech jsme slavili první sv. 
přijímání. I my sami jsme možná zavzpomínali na svá 
školní léta,  kdy  jsme  mohli  slavnostně přistoupit 
poprvé ke svaté zpovědi a ke stolu Páně. Kolik let už 
od té doby uplynulo? V Perálci dne 13. června mohl 
poprvé přijmout Pána Ježíše v eucharistii Vojta Čermák 
z Kutřína (ministruje v Perálci). V Nových Hradech 
jsme slavnost prvního svatého přijímání prožívali 
s Luckou Přikrylovou a Pavlem Nádvorníkem v neděli 
20. června. Na tento veliký a krásný okamžik se připra-
vovali společně se svými rodiči a při přípravě jsme 
prožili mnoho krásných chvil. 

     V sobotu 26. června jsme vyjeli autobusem 
z novohradské farnosti do Prahy–Kobylis, kde skládal 
věčné sliby salesián Václav Jiráček, rodák z Doubravic. 
Byli jsme moc rádi, že nás na tuto slavnost pozval a my 
mohli tento jeho důležitý krok s ním společně prožít. 
Byla to krásná slavnost, při které Václav dal svůj celý 
život zcela do služby Bohu a salesiánskému hnutí. Měli 
jsme také příležitost při této slavnostní mši sv. vidět, 
jak se předává  úřad  provinciála  české salesiánské 
provincie. 

     V našem životě neprožíváme jen radostné chvíle a 
tak to je i v životě farnosti. Jednou z těchto smutných 
událostí bylo úmrtí našeho jáhna pana Vladimíra Krej-
čího. Byl jsem moc rád, že ho na jeho poslední cestě 
vyprovázel otec biskup Josef Kajnek a pan prelát Josef 
Socha s dalšími kněžími a jáhny. Myslím, že to byl 
velice důstojný pohřeb plný vděčnosti Pánu Bohu za 
dar života pana Krejčího a také za vše, čím nás pan 
Krejčí ve svém životě obdaroval. Uložili jsme ho 
k věčnému odpočinku na prosečský hřbitov ve středu 
30. června. Jistě na něho budeme dál ve svých modlit-
bách s úctou vzpomínat. 

     Nyní jsme už skoro v polovině letních prázdnin. 
Před nimi, v pátek 25. června, jsme s dětmi 
z novohradské farnosti zakončili školní rok 
v Chotovicích u Vopařilů na dvorečku. Bylo to moc 
pěkné a radostné. Děti si zahrály různé hry a největší 
atrakcí byly plastové vodovodní roury, které dopravil 
pan Buben a na kterých se děti opravdu vyřádily. Ko-
nec školního roku se vydařil a  tak přejeme dětem, aby 
se jim po prázdninách vydařil i začátek nového roku.      
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 Lucinky a Pavlíka 

Poprvé přijdeš, Ježíši,   
do duší našich dětí,  

ať Tvá láska posvětí jejich úmysly.  

„…Prosíme Tě, Ježíši,  
zachovej nám čistou duši,  

ať tě rády máme  
a často tě přijímáme.  

Na přímluvu Matky Boží  
ať je tento kvítek stále svěží,  

mým rodičům zdraví dej  
a s láskou jim požehnej.  

U obětního oltáře  
prosíme za pana faráře,  
který nám Tě podával,  

bys mu také požehnal…“ 

Marie Šplíchalová,  
Nové Hrady 

První svaté přijímání v Nových Hradech 

3 Skautský tábor 

4 Letní ráno 

4 Tchýně 

5 Kalendář, intence 

6 Ještě k Číhošťské-
mu zázraku 

6 Děti v kostele 

6 Z podměstské  
kroniky 

(pokračování na str. 2) 



F a r n í  s p o l e č e n s t v í  s t r a n a  2  s r p e n  -  zá ř í  2 0 1 0  

VVĚČNÝĚČNÝ   SLIBSLIB  VVÁCLAVAÁCLAVA   JJIRÁČKAIRÁČKA     
PPRAHARAHA   26. 26. ČERVNAČERVNA  20102010  

          V Proseči jsme v neděli 27. června 
prožili první farní den. Jsem moc rád, že 
mnoho farníků přijalo pozvání ke společné-
mu posezení a využili této příležitosti 
k prohloubení vzájemných vztahů. Myslím, 
že to bylo velice příjemné setkání, které si 
všichni pochvalovali. Já bych chtěl přede-
vším poděkovat pastorační radě a všem 
ostatním, kteří se zapojili do příprav a zdár-
ného průběhu farního dne. Krásné bylo i 
maňáskové divadlo, které si připravila rodi-
na Renzových a do kterého se zapojily i 
ostatní děti. Já se už těším, že děti nějaké  
připraví i na vánoční besídku. Nesmím také 
zapomenout na vodovodní plastové trubky, 
které byly hitem setkání pro děti. Na-
přesrok se budeme těšit na druhý ročník. 

     Každý, kdo navštívil v těchto dnech 
Proseč, jistě nemohl přehlédnout lešení 
kolem věže kostela. Začala totiž výměna 
krytiny věže. Místo starého pozinkovaného 
a rezavého plechu se nyní pokládá plech 
měděný. Tuto výměnu provádí firma pana 
Halamky. Jelikož v lucerně trochu zatéka-
lo, provádí pan Břeň ještě nějaké tesařské 
opravy. Děkuji všem, kteří se svojí pocti-
vou prací podílejí na opravě této střechy, 
ale děkuji i vám všem, kteří na opravu při-
spíváte finančními prostředky. Bez vaší 
štědrosti bychom opravu uskutečnit nemoh-
li. 

     Abych nezapomněl na něco duchovního. 
Vždyť všichni známe přísloví: „Bez Božího 
požehnání marné lidské namáhání.“ Proto 
vás všechny chci též poprosit, abyste 
všechny naše aktivity provázeli svými 
modlitbami. Pak může zazářit v našich dí-
lech Boží velikost a krása a my můžeme 
skrze ně prožívat Boží požehnání. K práci 
však patří i odpočinek. A odpočinek čerpá-
me nejen v přírodě při putování za krásami 
nebo relaxací, ale chceme jej čerpat i u 
Pána Ježíše, který říká: „Pojďte ke mně 
všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi 
břemeny, a já vám dám odpočinout.“ (Mt 
11,28) A mnoho svatých nám je v tomto 
příkladem. Oni se utíkali k Pánu Ježíši a 
čerpali u něj sílu pro svá úžasná díla. Neza-
pomínejme ani my v dobách dovolených a 
prázdnin přijít k němu a načerpat 
z nevysychajícího pramene Boží milosti. 

     Přeji Vám krásné prožití dalších letních 
dní a vyprošuji Boží ochranu a požehnání. 

 

Žehná Vám, zvláště nemocným,  
otec Zdeněk   

Milí farníci, 
dokončení ze str. 1 



Lanovka a kolotoč. 

skautka Tereka 

Celotáborová hra - Avatar. 

skautka Mia 

Kolotoč. 

skautka Noemi 

Jsou zde lidi, se kte-
rými je mi fajn a hod-
né děti. 

vedoucí Lída 

Celotáborová hra. 

vedoucí Rejža 
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SSKAUTSKÝKAUTSKÝ   TÁBORTÁBOR  
     První dva prázdninové týdny bylo mnoho dětí a mladých nejen z našich farností na skautském táboře v Proseči na Pánově 
kopci. V neděli 11. července se konal návštěvní den a já jsem využila této příležitosti a zeptala se několika účastníků, co se jim 
nejvíce na tomto táboře líbí. 

Táborová hra - Avatar. 

skautka Viki 

Vodní bitky a 
koupálko. 

skautka Kiki 

Kolotoč a přepady. 

skautka Niki 

Vstup do kmene Navi. 

skautka Bea 

Líbilo se mi počasí, kámo. 
vedoucí Láďa 

Tvoříme výbornou 
partu - všichni - 40 dětí 
a 20 vedoucích. 

vedoucí tábora Wašek 

Návštěvní den. 

skautka Tlapka 

Přepady. 

skautka Pája 

Celotáborová hra - 
Avatar a koupálko. 

skautka Adík 

Kolotoč a lanovka. 

světluška Adík 

Večerní slůvka. 

skautka Jana 

Přepady. 

skautka Baara 

Kolotoč. 

skautka Kika 

Líbí se mi počasí. 
Dobře zde vaří. 

vedoucí Tim 

Baseball. 

skaut Pavel 

Strom duší. 

vedoucí Marufík 

Rituály. 

skautka Ivka 

Že neprší. 

vedoucí Tapin 

Společenství, aktivita při hrách, pěkné 
počasí, že je tábor zde v Proseči. 

vedoucí Hanča 

Dobrý byly ty 
přepady. 

skaut Bugy 

Jak spolu skauti a skautky 
dobře vycházejí - dobrá 
parta. 

vedoucí Zdenča 

Šikovné děti v kuchyni. 

vedoucí kuchařka Anička 

Západ slunce. 

vedoucí Kláťa a Kiki 

Že máme lanovku a 
kolotoč. 

skautka Kája 

Hlídky, chytání přepadů. 

skaut Neboštík 

Pěkné počasí. Tvoříme všichni 
dobré společenství. Že zde 
byla mše sv., kterou sloužil 
Kim (P. Zdeněk Mach). 

vedoucí Jarča 

připravila R. P. 
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     Nikdy jsem toto slovo neměla 
ráda, ani v mládí. Vždy mně připo-
mínalo něco ne moc pěkného, ale 
něco velice cizího. Ale ve čtení ze  
Skutků apoštolů je velice pěkně po-
pisováno, jaký vztah měl sv. Petr se 
svou tchýní Chamou, ale to už jeho 
žena nežila. Jak mu záleželo, aby se 
uzdravila, a proto prosil P. Ježíše, 
zdali jí může pomoci. To je obraz 
opravdové lásky. Mezi námi křesťa-
ny by ten vztah lásky měl být oprav-
du samozřejmostí, ale vždy tomu tak 
není. 

     Často slýchám od mladých mužů 
vítězoslavné prohlášení - „Tchýně a 
uzený…“. A to mě opravdu zamrazí 
až v kostech. Jak potom takový man-
žel může milovat svoji ženu, když 
s takovou neúctou mluví o její mat-
ce? Ale znám i mladé hochy a děvča-
ta, kteří svoji tchýni oslovují 
„maminko“. A je to velice správné, 
protože kdo má rád svého partnera, 
ví, že mu působí velikou bolest špat-
ně mluvit a špatně se chovat k jeho 
rodičům. I rodiče mají dobře a 
s láskou mluvit o rodičích své snachy 
či zetě. Vždyť právě toto velice 
dobře působí na děti v rodině, že i 
ony se pěkně či špatně chovají jak 
k rodičům, tak k babičce a dědečko-
vi. Slyšela jsem i názor mladých lidí 
na manželství a soužití s rodiči. A 
ten byl takový: „Každé manželství, 
které žije se svými rodiči, se rozpad-
ne.“ Myslím, že je to veliký omyl. 
Vždyť taková mladá manželka a 
maminka má ve své tchýni či matce 
velikou pomocnici a oporu. Ať je to 
pohlídání dětí či domácí práce, a také 
dobrá rada. A tu se nebojte přijímat, 
vždyť ta vyzkoušená zkušenost vaší 
tchýně  nebo matky je věc 
k nezaplacení. A vám to moc pomů-
že dostat se dřív k velmi dobrým 
výsledkům. A také proč bádat v tom, 
co už druzí znají. Je to jen ztráta ča-
su. A vy, vážené tchýně a matky, 
rády pomáhejte a předávejte své zku-
šenosti, ale jen pod podmínkou, že o 
ně opravdu někdo stojí a vás o to 
požádá. A mějte hodně shovívavosti, 
vždyť my všichni jsme také v lecčem 
dělali chyby, když jsme byli mladí. 
A nemusíme přece být nejlepší a 
nejchytřejší, ale můžeme dát také 
prostor druhému. 

     A jak si dědečkové dokážou hrát 

     Tenkým drápečkem se ti něco dobývá ke 
sluchu na hranici probuzení a ještě snění. Co 
to? Otevíráš oči. Kde to vůbec jsi? - Ano, ve 
stanu jsi. Ležíš na loučce ve stanu, která se ti 
stala na čas domovem. Jsi na táboře prvně? 
Snad po druhé, po třetí? Poznáváš nitečky čas-
ného úsvitu v přírodě. Nejdříve pípne skoro až 
nesměle jeden pták, za chvilečku se přidá dru-
hý, třetí a další. Ve chvilce je z toho ptačí sbor 
na oslavu nového rána. Je to lepší, než řinkot 
budíku, který máš u své postele, abys nezaspal 
do školy. Nemusíš honem vyskočit z postele a 
honem zase do koupelny. Věř, že i tady se bu-
de honem spěchat, abys nebyl poslední 
v chladné tůňce. Osvěží tě. Vyběhneš do oro-
sené trávy, kde kvetou kvítka luk, budeš 
s úsměvem volat po slunci a hrách, po nočních 
hlídkách, která jsou často i dobrodružstvím. 
Poznáš nové přátele a třeba i uzavřeš přátelství 
na celý život. N á s t u p !  Svolává píšťalka ke 
vztyčení vlajky, k rozkazu dne, k zaseknutí 
sekyrky, jako symbol práce. I najednou hlou-
báš nad mapou, zamyslíš se nad dnešní trasou. 
Hlavou ti proběhne strašně moc – celý den. 
Začíná nový den! Práce, služba, ale i při tom 
všem, zaslechnout sojčí zakřiknutí! Takový 
hlas naruší i lesní ticho. To je docela něco jiné-
ho než slyšet hučící auta, motory, které jedou 
za svým cílem. Tvá dušička pookřívá 
v blahodárném klidu a oči se pasou v zeleni a 
kráse přírody. Máš chvilku volna před odcho-
dem za plněním rozkazu. Zahledíš se k výškám 
a oblakům a spatříš, jak na samé špičce keře 
pichlavé trnky, sedí pestrý motýl. Nedýcháš. 
Mohl bys tu krásu vyrušit. Cítíš, jak je ti hezky 
v duši. Sleduješ ho. Třepetá křidélky, chce 
vzlétnout. Doprovázíš ho očima. Děkuješ za tu 
malou chvilku, kterou jste mohli spolu být. 

    D í k y,  otakárku! 

    Krásné prázdniny. Dobrou stezku, táborníci! 

Bystra - Lon 

LLETNÍETNÍ  RÁNORÁNO  TTCHÝNĚCHÝNĚ  

jako malí kluci se svými vnoučaty! 
A jak si rozumí se svou snachou či 
dcerou, není třeba povídat. A děti  
jsou velice spokojené a jak se jim to 
líbí, si vyprávějí celý život. Já 
s láskou vzpomínám na svého dě-
dečka a babičku. Děda mě třeba 
naučil dělat tkalcovský uzel, který 
projde i uchem jehly. Naučil mě 
síťovat a pečlivě uklízet nářadí a 
spoustu jiných věcí. Ale to s tím 
nářadím se mu moc nepovedlo, a 
tak třeba, když pohodím někde hrá-
bě a pak je těžce hledám, vždy sly-
ším jeho hlas, jak mi říká „...Dávej 
věci do místa a budeš mít více ča-
su!“. Babička mě zase naučila plést, 
háčkovat, zašívat a pomáhat 
v kuchyni, ale hlavně hodně číst. 
Nejprve mi sama předčítala a hod-
ně, to by maminka nikdy tolik času 
neměla. Když už byla stará, zase 
jsem jí četla já. A když jsme moc 
zlobily a přišla zasloužená odplata, 
tak se babička s dědou vždy proseb-
ně podívali na maminku, a trest se 
zmírnil určitě o 50%, ba i více. A 
tak nás staré moc bolí, že když dnes 
skoro všechny rodiny žijí odděleně, 
trpí tím nejvíce děti a staří lidé a 
jsou ošizeni o mnoho krásných zá-
žitků mezi nimi. A nám starým li-
dem zbývá moc času na přemýšlení 
o všelijakých nemocech a hlou-
postech, a jen Bůh ví, co si dokáže-
me v našich hlavách vymodelovat. 
Člověk je na smrt nemocný, ale 
když přijdou děti a vnoučata, oka-
mžitě pozdraví na těle i na duši. 

     Tak prosím vás, nezapomínejte a 
choďte hodně často. 

     Že jsme ještě také trochu pro-
spěšní, je pravda. Máme dosti času 
se za vás hodně modlit. A velice 
rádi to děláme. Vy buďte rádi, že 
nás máte, až zemřeme, budete se 
muset mnohem více modlit vy sami 
(za sebe a také za nás). 

     Tak nám v tom, Pane, pomáhej a 
dej nám všem do našich srdcí hodně 
a hodně té opravdové lásky. 

Vaši senioři 



Nové Hrady - intence a žalmy 

IINTENCENTENCE  
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Čtení a žalmy: cyklus C 

KKALENDÁŘALENDÁŘ  

Proseč - intence a čtení  

Perálec  - intence 

25. 7. Na poděkování za 45 let společného života.       
čt: Jaroslava Talácková, Jiří Talácko 

26. 7. Za Martičku Baťovou a rodiče. 

28. 7. Za rod Vlčků a Petrů. 

30. 7. Na poděkování za dar života. 

31. 7. Za Jana a Annu Zelenkovy  a za všechny z tohoto 
rodu. 

1. 8. Za babičku Kovářovou.                                          
čt: Marie Řebíčková, Marie Soukalová 

8. 8. Za rodinu Víškovu a Skalníkovu, živé i zemřelé. 
čt: Marie Víšková, Eva Skalníková 

14. 8. Za milovaného syna Libora Koutu,                  
který před 20-ti lety tragicky zemřel. 

15. 8. Za manžele Královy z Proseče, dceru, jejich 
rodiče a sourozence.                                                  
čt: Marie Bartošová, Kristýna Bartošová 

16. 8. Za živé i zemřelé z rodu Davidova. 

18. 8. Za rodiče Vlčkovy a zetě. 

20. 8. Za rodiny Rabovu, Švecovu a Odehnalovu. 

21. 8. Za pomoc Boží a záchranu rodin. 

22. 8. Za Anežku Lacmanovou, manžela a rodinu 
Lacmanovu.                                                             
čt: Jana Lacmanová, Jana Lacmanová 

25. 8. Za rod Vlčků a Petrů. 

28. 8. Za rodiny dětí rodiny Černých a Beránkových. 

29. 8. Za Václava Jonáše.                                                   
čt: Jan Boštík, Jana Hromádková 

1. 9. Za rodiče Vobejdovy, za mladé rodiny vnuků. 

4. 9. Za Marii a Bohumíra Rabovy ze Zderaze,         
jejich 7 dětí a jejich rodiny. 

5. 9. Za Marii a Františka Čermákovy z České Rybné. 
čt: Anežka Ječmenová, Anna Černá 

12. 9. Za Jaroslava Macháčka a jeho dva zetě.               
čt: manželé Dastychovi 

25. 7. Za Josefa Nešetřila, rodiče a celý rod, za Josefa 
Krčila, manželku a celý rod, za žijící těchto rodů. 

1. 8. Za Marii Klapalovou a rodiče. 

8. 8. Za patera Františka Sochu a celý rod. 

15. 8. Za rodiče Helešicovy a dva syny. 

22. 8. Za Marii Drahošovou, manžela, syny a dceru. 

29. 8. Za Miroslava Drahoše, zemřelé sourozence a 
rodiče. 

5. 9. Za Václava Pokorného, otce a všechny živé i 
zemřelé z tohoto rodu. 

12. 9. Za manžele Sochovy, celý rod                                 
a živé členy rodiny. 

25. 7. Za Josefa a Miladu Andrlovy, rod Andrlů a 
Šlégrů. ž: Dáša Nováková 

28. 7. Za živé i zemřelé z rodiny Macákovy a Nešporo-
vy a duše v očistci. 

1. 8. Za manžele Válkovy a Vlastu Binkovou.               
ž: Anežka Nováková 

6. 8. Za dar víry pro děti a vnoučata. 

8. 8. Na poděkování za léta společného života.          
ž: Karel Vopařil 

15. 8. Za rodiče Duchoslavovy a Víchovy a živé členy 
rodu. ž: Růžena Odehnalová 

22. 8. Za živé i zemřelé členy rodiny Chadimovy a rod 
Nováků. ž: Vendula Axmanová 

25. 8. Za duše v očistci. 

29. 8. Za rodiče Duchoslavovy a Anežku Lopourovu.    
ž: Petr Poslušný 

5. 9. Za Marii a Stanislava Sokolovy, rodiče a souro-
zence. ž: Romana Poslušná 

8. 9. Za zemřelé rodiče. 

12. 9. Za Václava Šimka a duše v očistci.                         
ž: Dáša Nováková 

Od 2. 8. do 14. 8. budu na dovolené, 
mše sv. budou pouze v sobotu a v neděli. 

v případě pohřbu mě bude zastupovat: 

od 2. 8. do 8. 8. P. Jan Paseka z Chrasti (mob. 737 446 884) 

od 9. 8. do 14. 8. P. František Hofman (mob. 777 280 686) 

  25. 7. neděle 17. neděle v mezidobí   

    Proseč: 8.00 mše sv. 

    Nové Hrady: 9.30 poutní mše sv. a farní den 

      15-17 svátost smíření, adorace 

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

      18.00 mše sv. 

  30. 7. pátek Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

    Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

  31. 7. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

  1. 8. neděle 18. neděle v mezidobí   

    Proseč: 18-20 svátost smíření, adorace 

  5. 8. čtvrtek Proseč: 17.30 modlitby matek 

  8. 8. neděle 19. neděle v mezidobí   

    Proseč: 8.00 mše sv. 

    Nové Hrady: 9.30 mše sv. 

    Perálec: 11.00 mše sv. 

  14. 8. sobota Proseč: 18.30 mše sv. 

  15. 8. neděle slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

  19. 8. čtvrtek Proseč: 17.30 modlitby matek 

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

20.-22. 8. víkendový tábor dětí školního věku v Proseči na faře  

  22. 8. neděle 21. neděle v mezidobí   

    Proseč:   táborák na zakončení prázdnin 

  25. 8. středa Proseč:  po mši sv. setkání nad katechismem 

  29. 8. neděle 22. neděle v mezidobí žehnání školních potřeb (aktovek) 

    Nové Hrady: 18 - 20 svátost smíření, adorace 

  2. 9. čtvrtek Proseč: 17.30 modlitby matek 

   Perálec: 17-18 svátost smíření, adorace 

      18.00 mše sv. 

  3. 9. pátek Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

    Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

  4. 9. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

  5. 9. neděle 23. neděle v mezidobí   

    Proseč: 18-20 svátost smíření, adorace 

  10. 9. pátek Chotovice: 10.00 mše sv. v kapli sv. Josefa 

   Česká Rybná: 15.30 mše sv. 

  12. 9. neděle 24. neděle v mezidobí   

• Modlitba růžence vždy 30 min. před mší sv. 
• Svátost smíření  vždy 30 min. před mší sv. (kromě nedělí v Nových Hradech a Perál-

ci) a také jak je uvedeno v kalendáři. 



F a r n í  s p o l e č e n s t v í  s t r a n a  6  s r p e n  -  zá ř í  2 0 1 0   

Z Z PODMĚSTSKÉPODMĚSTSKÉ  KRONIKYKRONIKY ......  
     „Vlasaticí zove se více jak sto let stará bříza Soukalova, stojící osaměle na pod-
městských lukách u Proseče. V mladších letech mívala hojně dlouhých tenkých rato-
lestí, které splývaly jako vlasy dolů. Proto se jí říkalo bříza Vlasatice. Děti pohlížely 
na Soukalovu břízu s jakousi úctou, neboť se o ní vypravovalo, že vrány nesouce 
lidem novorozeňátka, stavují se dříve na Vlasatici, kde se robátkům dostane vlásků... 
Na jaře navrtávaly dívky kmen břízy a chytaly do nádob tekoucí mízu, aby si jí natí-
raly vlasy. Domnívaly se, že jejich vlasy nabudou tím zvláštní svěžesti a krásy.“ 

Svá. 

Řešení tajenek z minulého čísla: MOUDROST, ODVAHA, LETNICE 

Děti v kostele 
     Je radost sledovat děti v kostele, a nevadí, když občas nějaké vykřikne - takové 
jsou děti - bezprostřední. A je to dobrá zpráva o farnosti, když jsou slyšet v kostele 
dětské hlásky a dětské cupitání. Však ony se postupem doby, tak jak porostou, ukáz-
ní.           
     Když vzpomenu na své dětství,  dobře si vybavuji vůně květin, kadidla, sváteční 
atmosféru... a lidi. Snad nejvíce z těch dětských let se mi vybavuje, vedle pana fará-
ře, katechetka Marie Černá, která nás vždycky vítala v kostele u dveří laskavým 
úsměvem, a nám dětem se její vítání moc líbilo a cítily jsme, že jsme součás-
tí ,,něčeho velkého“ a že jsou dospělí rádi, když nás tam vidí. Měly jsme v prosec-
kém kostele krásné dětství, za což patří všem těm hodným lidem veliký dík, a totéž 
přeji i současným dětem. 

ABC 

JJEŠTĚEŠTĚ  KK   ČČÍHOŠŤSKÉMUÍHOŠŤSKÉMU  ZÁZRAKUZÁZRAKU   
     V posledním vydání Farního společenství zmiňují „vaši senioři“ bolestné udá-
losti počátku padesátých let, kdy jednou z prvních kněžských obětí totalitního reži-
mu se stal farář Josef Toufar. Byl nařčen, že zinscenoval pohyb křížku na oltáři čí-
hošťského kostelíka.  

     Podle zkoumání byl křížek nakloněn nepřirozeným způsobem, který neměl nic 
společného třeba s deformací vlhkem nebo nějakými jinými přirozenými vlivy. Do-
bová korespondence s nákresy taky jasně dokazuje, že šlo o něco mimořádného, 
čemu smíme říkat zázrak. Vždycky mě udivovalo, že se celkem neřeší otázka, kde je 
tento křížek. Když jsem se zeptala, bylo mi řečeno, že se ztratil.  

     A tak je možná jeho poselství načasováno i do budoucnosti. A jako se jednou 
třeba najde hrob sv. Anežky České, tak se může na světlo světa vynořit i onen čí-
hošťský křížek. 

Marie Sodomková, Proseč    

NNOVOKNĚŽÍMOVOKNĚŽÍM     
(přání farnosti) 

Pán vám žehnej, zdraví dej,  
milostí svou provázej  

na přímluvu Matky Boží,  
až půjdete k oltáři.  

Ať je vám ta kněžská služba  
celý život radostí,  

že ty naše hříšné duše  
povedete k věčnosti.  

Chceme Vám být velmi vděčni  
za ty vaše oběti,  

kéž se vaše duše v lásce  
s věřícími sjednotí.  

    Marie Šplíchalová, Nové Hrady 

Prázdniny jsou přede dveřmi,  
už se na ně těšíme,  

že si trochu oddychneme  
a více se vyspíme.  

Oddychnou si učitelé,  
ale nejvíc prvňáčci,  
že více než na učení  

mohou myslet na hračky.  

Nebude nás budík budit,  
můžem klidně spát,  

po obědě s kamarády  
budeme si  hrát.  

Před obědem pomůžeme  
loupat brambory,  

aby vařit mohla mamka  
polívčičku ze zelí.  

Pane Bože, děkujem Ti  
za každičký den,  

za ten sladký spánek v noci  
i za krásný sen.  

Marie Šplíchalová, Nové Hrady 

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:  
 29. 8. 2010. 

 PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY 
  Proseč Nové Hrady Perálec 

neděle 8.00 9.30 11.00 

pondělí 7.45 *     

středa 18.30 8.00  

čtvrtek 7.45 *     

pátek 18.30   
sobota 18.30     

G   5,7,1,6,8,3,4,2,9 
H   2,6,4,5,9,7,8,3,1 
I   9,3,8,1,2,4,5,7,6 

Sudoku: A   3,8,5,2,4,1,6,9,7 
B   1,2,6,9,7,5,3,4,8 
C   7,4,9,3,6,8,2,1,5 

D   8,5,7,4,3,9,1,6,2 
E   4,1,2,7,5,6,9,8,3 
F   6,9,3,8,1,2,7,5,4 

* O prázdninách nejsou pravidelně. 


