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Milí farníci, 
jsem rád, že Vás mohu pozdravit v roce 2011. Tento úvodník Vám píši 

z postele, kde se snažím vypotit z chřipky. Než časopis vyjde, budu, dá-li Pán, již 
zdráv. 

Konec ledna je obdobím modliteb za jednotu křesťanů. Snaha o sjednocení 
křesťanů se nazývá ekumenismus. I my chceme o toto sjednocení usilovat, proto se 
podívejme, co nám o tom říká Katechismus katolické církve: 

„Kristus vždy dává své církvi dar jednoty, ale církev se za ni musí stále modlit 
a usilovně ji chránit, posilovat a zdokonalovat...  Proto se sám Ježíš v hodině svého 
utrpení modlil a nepřestává prosit Otce za jednotu svých učedníků: Ať všichni jsou 
jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty 
jsi mě poslal. (Jan 17, 21)“ 

Tuto Ježíšovu výzvu máme uskutečňovat stálým obnovováním církve v 
rostoucí věrnosti svému povolání, obrácením srdce, modlitbou, vzájemným 
bratrským poznáváním, ekumenickou výchovou, setkáváním se křesťanů různých 
církví a spoluprací s nimi ve službě lidem. Starost o obnovení jednoty je záležitostí 
celé církve, ale zároveň vidíme, že přesahuje lidské síly a schopnosti. Proto 
skládáme všechnu svou naději "v Kristovu modlitbu za církev, v lásku Otce k nám a 
v sílu Ducha Svatého". 

Tato výzva se týká každého z nás. Můžeme zpytovat svědomí, zda o to opravdu 
usilujeme. Naše úsilí o sjednocení s ostatními křesťany bude účinné pouze tehdy, 
když sami v našem farním společenství budeme usilovat o vzájemnou jednotu 
v Kristu (v lásce). 

Jak jste již možná v kalendářích sledovali, letošní Velikonoce vycházejí skoro 
až na nejzazší možný termín, tj. konec dubna. Jim předchází doba postní. S dětmi ji 
prožíváme ve společné snaze upevnit a prohloubit duchovní život a jeho ctnosti a 
nějak tuto snahu i graficky zobrazit. Letos bych rád nabídl i Vám dospělým 
možnost prožít tuto dobu přípravy na největší křesťanské svátky novým způsobem, 
a to se slovem Božím. Přesnější informace se dozvíte při nedělních bohoslužbách 
před postní dobou. 

(pokračování na str. 2) 
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Náš pan farář svátek slaví, 
přejeme mu hodně zdraví  
by mu Pán Bůh dal 
a ze svěřených oveček  
vždy se radoval. 

Všichni ať se rádi máme, 
navzájem si pomáháme  
a za jeho oběti  
vzpomínat chcem s vděčností. 

Upřímné přání k svátku našemu  
duchovnímu otci Zdeňkovi  

přejí vděční farníci  



Náš poslední hezký zážitek - 
maturitní ples našeho syna 

     Obdivovala jsem asi 200 mladých mužů, všichni v krásných oblecích, 
radost se podívat - bylo to  mládí, energie, radost. A   rozhodně veliká  
naděje, co všechno krásného je v životě čeká,  až  složí tu obávanou 
zkoušku z dospělosti. Každý ročník měl při slavnostním nástupu jinou 
zajímavou choreografii, většinou spojenou se studentskou recesí. Jeden 
ročník nastoupil s rakví, ve které ,,pohřbívali" několik svých spolužáků, 
kteří nevydrželi tempo učení a museli ze školy předčasně odejít. Závěrečná 
scénka byla řeč nad rakví a hromadné pokřižování všech 30 studentů. Za 
mnou stálo několik maminek a babiček studentů, ze kterých ve smíchu 
vypadlo: ,,Kdo je tohle naučil?" (myslely pokřižovat se...). Říkala jsem si, 
jak jsou ti mladí ošizeni, když se jejich maminky a babičky diví, že  umí 
udělat znamení kříže, a jak je to smutné, že se k nim zatím nedostalo 
křesťanské duchovní dědictví po předcích. A že jim to jsou jejich rodiče 
vlastně dlužní. Proto Bohu díky za dar víry. 

ABC 

Pane, otevři naše srdce  
a naše oči dokořán 

     Dnes je druhá neděle po narození Páně, krásná vánoční atmosféra vládne 
všude kolem nás. Vánoční radost z novorozeného Spasitele je stále s námi a 
jsme plni té Božské lásky, která k nám vztahuje z jesliček své něžné 
ručičky a objímá celý svět. Ale už se zase blíží ten svět plný starostí a 
bolestí pro svět i celé lidstvo. Ale i pro Tvoji svatou rodinu, ve které jsi zde 
na zemi žil. 
     Pane, prosíme Tě, dej nám sílu a trpělivost, abychom nikdy nereptali a 
nesli svůj kříž s láskou a trpělivě. Vždyť i Ty sám jsi musel nést svůj těžký 
se svými pěstouny a oni jej s Tebou nesli bez reptání. Prosíme Tě o sílu a 
Tvoji pomoc nám v našich nesnázích, abychom dokázali přijímat od Tebe 
s láskou vše dobré co nám dáváš, ale i to zlé, čím nás obdarováváš, vždyť 
jen Ty sám nejlépe víš, co nám více prospěje.  
     Zítra už je svátek Svatých Tří králů a tak Tě, Pane, prosíme o dar 
štědrosti pro potřebné. A pro sebe ne o ten dar, který bychom my chtěli, ale 
o ten, který nám nejvíce prospěje. Prosíme Tě za lásku – tu Tvoji pravou 
pro celý svět a potřebné, aby v Tobě nalezli radost ze zdejšího i věčného 
života. 
     Přibývá dne i světla a také budou přibývat radosti ze všeho nového 
v naší přírodě, živého i neživého a z té velké Boží lásky, která se nám dává 
třeba v podobě první jarní květinky či malého tvorečka jako je třeba ptáček 
či kuřátko. 
     Nauč nás, Pane, chválit a děkovat za všechnu Tvou lásku a dobrotu, 
kterou od Tebe dostáváme. Nauč nás milovat všechny své bližní a potřebné 
takovou láskou, jakou Ty miluješ nás. Nauč nás, Pane, ať naše farní rodina 
je pravým obrazem Tvé Svaté rodiny, v níž  Ty jsi  žil.  Aby  všechny  děti 
z naší farnosti byly dětmi nás všech. Dej sílu jejich rodičům dobře je 
vychovávat a také trochu té lásky k nám starým a někdy mrzutým lidem. 
     A teď milé děti, milé sestry a bratři v Kristu i milý pane faráři, 
prožívejme s otevřenýma očima to krásné předjarní mezidobí mezi dobou 
vánoční a postní, ať je celé naše nitro – celá naše duše naplněna co nejvíce 
tou Boží láskou a Božími dary, které dostáváme i v těch nejmenších a 
nejobyčejnějších věcech, které bereme jako samozřejmost. 
     Pane, prosíme, otevři naše srdce a naše oči dokořán. 

vaši senioři 
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Radostné Vánoce a šťastný nový rok  
všem milým farníkům novohradským  

a mým přátelům ze srdce přeje     

P. Bartoloměj Kulhavý, dominikán.  

Pokračování v rekonstrukci fary 

     Rád bych vám napsal, jak dále probíhají 
opravy na prosečské faře. Mám velkou 
radost, že se podařilo (snad již natrvalo) 
mezi svátky přestěhovat kancelář do nově 
zrekonstruované místnosti od vchodu 
nalevo. V sále, který vznikl propojením 
vstupní haly a místnosti napravo (kdysi 
kuchyně), se navíc zboural strop a již 
namontovali ze sádrokartonu nový. Dále 
jsme brigádně vykopali podlahy a firma 
Boštík udělala nyní jejich odvětrávanou 
část. Opravují se omítky, pan Pavel Čermák 
udělal elektrické rozvody, pan Jiří Šplíchal 
rozvody vody a topení a nyní se připravuje 
druhá a třetí vrstva podlah s podlahovým 
vytápěním. Velký kus práce je za námi, ale 
ještě něco zbývá. Chci poděkovat všem, kdo 
přiložili ruku k dílu a odvedli řádný kus 
práce. Bůh vám žehnej. 

o. Zdeněk 

Rád bych Vás povzbudil v radostném 
životě z víry a v jejím sdílení doma i v našich 
křesťanských společenstvích. Když z ní 
nebudeme žít, tak umře v nás. Když ji 
nebudeme sdílet, tak umře s námi. Myslím, 
že křesťanská víra právě této naší společnosti 
velmi schází a je různými náhražkami 
vytlačována. Ať je pro nás i v tomto 
povzbuzením slovo Pána Ježíše: „Tvá víra tě 
zachránila, jdi v pokoji!" 

Vyprošuji Vám pomoc Boží a ochranu 
Panny Marie.  

Váš o. Zdeněk 

Milí farníci, 
(dokončení ze str. 1) 



Milí naživáčci, 
     tímto bych se vám chtěla omluvit 
za to, že jsem byla „nevěřícím 
Tomášem“ a opravdu se velmi 
skepticky dívala na nápad, uspořádat 
po roční odmlce další (v pořadí již 
jedenácté) prozpěvování. Opravdu 
jsem nevěřila, že budeme schopní 
naučit se nové a oprášit staré písně 
v termínu téměř  šibeničním. 
Každopádně se vám ještě jednou moc 
omlouvám a děkuji vám za pěkný (i 
když velmi náročný) první prosincový 
víkend. 
     To se totiž většina naživáčků sešla 
v orlovně pod záminkou nacvičení 
písní na půlnoční mši svatou. Slovo 
ale dalo slovo a domluvili jsme se, že 
nezůstane jen u půlnoční a dáme 
dohromady „novoroční koledování“. 
     A tak se stalo, že jsme 1. 1. 2011 
stanuli před plnými kostelními 
lavicemi, zpívali jsme společně 
s vámi vánoční koledy, rytmické 
písničky a vyslechli si krásnou 
Bachovu skladbu, která rozezněla 

F a r n í  s p o l e č e n s t v í  ú n o r  -  b ř e z e n  2 0 1 1  s t r a n a  3  

Novoroční koledování s náhodným seskupením NAŽIVO 

     Ani jsme se nenadáli a přišel konec 
roku 2010. Stalo se již téměř tradicí, 
že my, mladí z našeho společenství 
trávíme poslední dny v roce společně 
a vzdáleni od svých domovů. 
     Letos  jsme  se vypravili dále, než 

naše varhany. 
     Za celé náhodné seskupení Naživo 
vám všem, kteří jste přišli, moc děkuji a 
doufám, že jsme do vašich srdcí vnesli 
radost z narození našeho Spasitele. Na 

dobrovolném vstupném se vybralo 
5 000,- Kč, které jsme předali panu 
faráři. Ještě jednou díky za vaši štědrost 
a podporu. 

 Mářa 

v předchozích letech. Naším útočištěm 
se stala fara v Havlíčkově Borové. Je 
nutné podotknout, že tamní opravená 
fara a krásné okolí jsou na podobné akce 
naprosto ideální. Na všech třiadvacet 
účastníků čekal od čtvrtečního rána do 

sobotního odpoledne pestrý program, 
který jsme připravovali společně až na 
místě. 
     Ve čtvrtek ráno jsme naložili sebe i 
zavazadla do aut a vyrazili. Po příjezdu 
se všichni zúčastnění ubytovali a 
následovala procházka tamní krásnou 
přírodou. Obhlédli jsme také terén na 
bobování a bruslení. Zbytek dne se 
odehrál ve sportovním duchu. Bobovalo 
se, bruslilo, hrály se šipky a karetní hry.                     
     Páteční program byl velmi rozmanitý. 
Stejně tak jako předchozí den jsme 
vyrazili bruslit. Jako zábavný a zajímavý 
program se ukázalo dabování 
sestříhaných filmů. Silvestrovskou noc 
každý strávil po svém; hraním her, 
procházkou, bruslením, povídáním a 
spaním.  
     V těchto dnech samozřejmě nechyběl 
ani duchovní program, který například 
představovala modlitba za každého 
z nás. Návštěvou tamějšího kostela jsme 
zahájili nový den a rok. Po obědě a poté, 
co jsme uklidili faru, nezbývalo nic 
jiného, než se vrátit domů a užít si 
začátek nového roku s rodiči a 
sourozenci. 

společenství mladých 

SSILVESTRILVESTR  20102010  



Výprava      
do Chrudimi 

     Jak se stalo dobrým zvykem, 
vydali se jako každým rokem 
prosečští skauti a skautky na 
vánoční výpravu. Tentokrát do 
Chrudimi, kde jsme přebývali 
v pěkné skautské klubovně. A 
co jsme vlastně v Chrudimi celé 
tři dny dělali? Trénovali na 
Vánoce, hráli hry, blbnuli  a 
prostě si výpravu užívali. 
Zmiňovaný trénink na Vánoce 
spočíval v uvaření večeře, která 
se sestávala, jak jinak než 
z kapra s bramborovým 
salátem, a jeho snědení. To, že 
jsme jeli do Chrudimi, nebylo 
jen tak. Mělo to svůj důvod, a 
to ten, že jsme převzali od 
brněnských skautů betlémské 
světlo, které nám všem určitě 
svítilo o Štědrém dnu. Výpravu 
jsme si všichni užili, takže příští 
rok zase někam jinam. 

Koumal 

     Dne 29. 12. 2010 se vydala polární výprava složená z otužilých členů prosečského 
Junáka do vesnice Tis v Orlických horách, aby se zde v ústraní od civilizace hlouběji 
seznámila s životem a tvorbou největšího českého génia všech dob. Mimo jiné také tito 
odvážlivci zakusili jízdu na jednom prkně, posléze pro větší komfort a pohyblivost 
nohou i na prknech dvou. Možná se neví, že to byl právě Cimrman, kdo vynalezl pro 
odpichování místo jedné hole, dvě hůlky – otužilci potvrdili, že je to opravdu geniální 
vynález. Během pobytu byli všichni mistrovou tvorbou tak ohromeni, že se rozhodli po 
příjezdů domů uspořádat k jeho poctě slavnostní ples, na kterém chtějí s jeho přínosem 
pro český národ seznámit i širokou veřejnost. 

OLO JUMP 

Silvestr 
s Járou Cimrmanem 

     Betlémské světlo  
     Tak jako každý rok i letos na Štědrý den skauti po celé České 
republice přinášeli do domovů lidí světlo z Betléma. Tato tradice 
vznikla v roce 1986, kdy byl prvně připálen plamínek svíčky 
z věčného světla hořícího v Betlémě. Od té doby každý rok jedno 
dítě zapálí svíčku, jejíž plamen se pak rozváží do 25 evropských 
zemí. 
     I k lidem v naší farnosti tento symbol Vánoc doputoval a my 
jsme se zeptali světlušek z Proseče, jak se jim roznášení líbilo. 

F a r n í  s p o l e č e n s t v í  s t r a n a  4  ú n o r  -  b ř e z e n  2 0 1 1  

IINFORMACENFORMACE  ODOD  SKAUTŮSKAUTŮ  

„Bylo to moc hezké, protože lidi byli moc 
rádi, že jsme jim donesly světlo 
a že jsme si na ně vzpomněly.“ 

Veverka 

„Mně se nejvíc líbilo, 
že jsme dostávaly sladkosti.☺“   

Ifonka 

„Moc se mi líbilo, jak jsme nosily světlo a 
zpívaly koledy.“ 

Veruška 

„Mně se líbilo, že se to líbilo lidem 
a že jsme dostaly sladkou odměnu.“ 

Ančovička 

 



Naší mládeži  
(přání farnosti) 

Pod ochranou Matky Boží  
prožijte své mládí,  

budou pěkné vzpomínky,  
až budete staří. 

Úsměv ať vám nezmizí  
z vašich mladých tváří,  

Pán vám žehnej, pomáhej vám,  
ať se vám všem daří.  

F a r n í  s p o l e č e n s t v í  ú n o r  -  b ř e z e n  2 0 1 1   s t r a n a  7  

KKALENDÁŘALENDÁŘ  

SPOLEČENSTVÍ DĚTÍ    
a  Obecní úřad Perálec 

Vás srdečně zvou 

NANA  ZIMNÍZIMNÍ  REJREJ  MASEKMASEK  
Budeme si spolu hrát, 

dovádět a tancovat, 

spoustu švandy zažijeme, 

pěkně si tu užijeme. 

Nezapomeň na masku, 

ať se dočkáš pamlsku. 

VV  NEDĚLINEDĚLI  13. 13. ÚNORAÚNORA  2011 2011 VEVE  14.3014.30  

VV  PPERÁLCIERÁLCI  „„NANA  SÁLESÁLE““  

Dospělí v masce vítáni :-))) 

  30. 1. neděle 4. neděle v mezidobí 

    Nové Hrady: 17-19  svátost smíření, adorace 

  2. 2. středa svátek Uvedení Páně do chrámu 

    Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

    Proseč: 18.30 mše sv. 

  3. 2. čtvrtek Perálec: 16.00  svátost smíření 

    17.00 mše sv. 

    Proseč: 17.30 modlitby matek 

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

    Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

  5. 2. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

    Proseč: 18.00 mše sv. 

  6. 2. neděle 5. neděle v mezidobí 

    Proseč: 17-19 svátost smíření, adorace 

  10. 2. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

      18.30 mše sv. 

  11. 2. pátek Chotovice: 10.00 mše sv. v kapli sv. Josefa 

   Česká Rybná: 15.30 mše sv. 

    Proseč: 17.30 mše sv., setkání starších dětí 

  13. 2. neděle 6. neděle v mezidobí 

    Perálec: 14.30 karneval pro děti 

  17. 2. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

    18.30 mše sv. 

    Proseč: 17.30 modlitby matek 

  18. 2. pátek Chotovice: 19.30 setkání manželů 

  20. 2. neděle 7. neděle v mezidobí 

21.-26. 2. bude o. Zdeněk na dovolené  

  27. 2. neděle 8. neděle v mezidobí 

    Nové Hrady: 17-19  svátost smíření, adorace 

  3. 3. čtvrtek Perálec: 16.00  svátost smíření 

    17.00 mše sv. 

    Proseč: 17.30 modlitby matek 

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

    Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

  5. 3. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

    Proseč: 18.00 mše sv. 

  6. 3. neděle 9. neděle v mezidobí 

    Proseč: 17-19 svátost smíření, adorace 

  7.-13. 3. jarní prázdniny 

  9. 3. středa Popeleční středa 

    Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

    Proseč: 18.30 mše sv. 

  13. 3. neděle 1. neděle postní 

  17. 3. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

    18.30 mše sv. 

    Proseč: 17.30 modlitby matek 

Pod bílým sněhem  
sněženka rozkvétá  

a první vítá  
svatého Josefa. 

Ochráncem církve svaté je 
 a v ruce drží lilie,  

na druhé chová Ježíška,  
jemu je milá ta kytička. 

Ochraňuj naše rodiny,  
ať všichni žijí bez viny,  
vespolek se rádi mají,  

dětem dobrý příklad dají.  

Všem Josefům, kteří svátek mají, 
přeje farnost hodně zdraví,  

by jim Pán Bůh dal,  
práce jejich požehnal.        

(Marie Šplíchalová, Nové Hrady) 

 



Nové Hrady - intence a žalmy 

• Modlitba růžence vždy 30 min. před mší sv. 

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

IINTENCENTENCE  
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KKALENDÁŘALENDÁŘ  

Změny v kalendáři i pravidelných bohoslužbách vyhrazeny. 

Aktuální informace při nedělních ohláškách  

a také na našich webových stránkách:  

www.farnispolecenstvi.cz 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY  

  Proseč Nové Hrady Perálec 
neděle 8.00 9.30 11.00 
pondělí 7.45     
středa 17.30 8.00  
čtvrtek 7.45     
pátek 17.30   
sobota 17.30     

Perálec  - intence 

6. 2. Za Ludmilu Novákovou a celou rodinu. 

13. 2. Za Františka a Marii Kulhavých a syna Františka. 

3. 3. Za manžele Coufalovy, sourozence a oboje rodiče. 

6. 3. Za Bedřicha Havla, dvě manželky a sestru Marii. 

13. 3. Za rod Šplíchalů a Renzů, živé a zemřelé. 

18. 3. Za Marii a Miroslava Loskotovy, dceru Irenu Skipalovou a 
rodiče. 

20. 3. Za Ladislava Kulhavého, oboje rodiče a švagrovou Růženu. 

27. 3. Za Miloslava Vostřela,obě manželky,jejich rodiče a sourozence. 

30. 1. Za manžele Flídrovy a živé i zemřelé z toho rodu.                                                                            
ž: Růžena Odehnalová 

2. 2. Za duše v očistci. 

4. 2. Za Annu Kalašovu a duše v očistci. 

6. 2. Za Josefa a Miladu Andrlovy, rodiče Andrlovy a Šlégrovy.                                                                     
ž: Romana Poslušná 

9. 2. Za manžele Drobných a jejich rody. 

13. 2. Za Josefa Holomka, bratra a rodiče z obojí strany.                                                                           
ž: Petr Poslušný 

16. 2. Za Františka a Annu Kaupovy, rodiče a sourozence. 

20. 2. Za Václava Abrahama a rodiče z obojí strany. ž: Karel Vopařil 

23. 2. Za manžele Dostálovy a Kopeckovy, rodiče z obojí strany a celý 
rod. 

27. 2. Za Jana Vávru, manželku a rodinu Müllerovu.                                       
ž: Dáša Nováková 

2. 3. Za rodiče Niklovy, Černínovy a jejich rodiče a sourozence. 

4. 3. Za dar rady a moudrosti pro správné rozhodnutí. 

6. 3. Za Josefa Zerzána, manželku a dceru Marii.                                   
ž: Anežka Nováková 

9. 3. Za živé i zemřelé členy rodiny Andrlíkových. 

13. 3. Za rodinu Cibulkovu, živé i zemřelé. ž: Růžena Odehnalová 

16. 3. Za dar života pro sourozence a Boží ochranu pro jejich rodiny. 

19. 3. Za Josefa Boštíka, manželku a celý rod. 

20. 3. Za rodinu Novákovu a živé i zemřelé členy rodiny Chadimovy.                                                  
ž: Vendula Axmanová 

23. 3. Za Marii Boštíkovou, manžela a rod Šplíchalů. 

25. 3. Za odpuštění, smíření rodin a upevnění víry v rodinách. 

27. 3. Za Václava Brýdla, manželku a sourozence. ž: Petr Poslušný 

30. 3. Za Miloše Lebedu a Boží ochranu pro jeho rodinu a celý rod. 

Čtení a žalmy: cyklus A 

Proseč - intence a čtení  

6. 2. Za Josefa a Marii Jílkovy, sourozence a rodiče obou rodů.                                                             
čt: Anežka Ječmenová, Anna Čermáková 

7. 2. Za Jaroslava Mareše a Karla Paclíka. 

13. 2. Za Vojtěcha Košňara a manželku, děti a vnoučata.                                                              
čt :manželé Košnarovi z Podměstí 

20. 2. Za Marii Sejkorovou. čt: Petr Jána, Marie Černá 

24. 2. Za jednotu křesťanů. 

27. 2. čt: Jan Boštík, Jana Hromádková 

2. 3. Za Jiřího a Jindřicha Bulvovy. 

3. 3. Za Jana Košňara, syna a obojí rodiče. 

5. 3. Za Miroslava Vobejdu, živé i zemřelé z toho rodu. 

6. 3. Za Marii a Bohumila Rabovy, jejich dceru Marii a jejího syna 
Libora. čt: Jiří a Vlasta Taláckovi 

13. 3. čt: Bohumil a Marie Dastychovi 

18. 3. Na úmysl dárce. 

19. 3. Na poděkování za pravnuky a jejich rodiče. 

20. 3. Za Jiřího Javůrka a rodiče z obojí strany.                                            
čt: Eva Rabová, Andrea Odehnalová 

26. 3. Za Martu a Antonína Nekvindovy. 

27. 3. Za rodiče Soukalovy a Vobejdovy.                                                              
čt: Marie Soukalová, Marie Řebíčková 

  18. 3. pátek Chotovice: 10.00 mše sv. v kapli sv. Josefa, poutní 

   Perálec: 17.00 mše sv., setkání mladších dětí 

    Proseč: 18.30 mše sv. 

    Chotovice: 19.30 setkání manželů 

  19. 3. sobota Slavnost sv. Josefa 

    Proseč: 9.00 rekolekce pro mládež - P. Pešek 

    Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

    Proseč: 18.30 mše sv. 

  20. 3. neděle 2. neděle postní 

  25. 3. pátek Slavnost Zvěstování Páně 

    Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

    Proseč: 18.30 mše sv. 

  26. 3. sobota Chotovice: 9.00 rekolekce farností - P. Hubálek 

  27. 3. neděle 3. neděle postní 1. skrutinium 

    Nové Hrady: 17-19  svátost smíření, adorace 

  31. 3. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

    18.30 mše sv. 

    Proseč: 17.30 modlitby matek 

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

    Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

  2. 4. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

    Proseč: 18.00 mše sv. 

  3. 4. neděle 4. neděle postní 2. skrutinium 

    Proseč: 17-19  svátost smíření, adorace 

Zřídili jsme novou e-mailovou schránku farností. Její adresa je 
farnispolecenstvi@centrum.cz 

Prosím, posílejte věci týkající se farností Proseč i Nové Hrady  
na tuto adresu. 

 o. Zdeněk 



Adventní trhy 2010 
     S chutí jsme se opět připravovali na adventní trhy, tzn. vyráběli 
keramiku, šili hračky, dělali lýkové panenky, aranžovali adventní věnce i 
vánoční vazby. Nejen trhy se staly tradicí, ale i  počasí, které nás na trzích 
provází, je tradičně špatné. Letos pro nás bylo jedinou záchranou svařené 
víno, které jsme připravili  pro kupující.  
     Moc nás potěšil zájem a chvála našich výrobků, ale především výtěžek, 
který byl opravdu úžasný. Utržili jsme bezmála 40 000,-- Kč, což je částka 
opravdu nečekaná. 

     Moc děkujeme! 
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Tříkrálová sbírka 2011 
     Farní charita Nové Hrady u Skutče se i tento rok 
zapojila do Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita 
České republiky. Sbírka proběhla ve dnech 8. a 9. 
ledna ve 29 obcích a jenom v našem regionu se do 
sbírky zapojilo 38 skupinek, kterým tímto moc 
děkujeme. I když počasí moc nepřálo a dny 
propršely, mohli koledníci nad dveře příbytků napsat 
K+M+B „Christus mansionem benedicat“, což 
znamená „Kriste, žehnej tomuto domu“, potěšit 
obyvatele písní My tři králové jdeme k vám... a 
podarovat drobnými dárečky. Děkujeme tímto všem 
občanům, kteří koledníkům otevřeli a přispěli malým 
darem, díky němuž se mohou dít velké věci, a také 
těm, kteří nezapomněli ani na naše malé koledníky a 
dali jim nějakou tu dobrůtku „od cesty“. 

Výtěžek Tříkrálové sbírky činil 135 159,- Kč a bude použit na dokončení stavby potravinové pomoci v Chotovicích. 

Č. 
pokl. 

Jméno vedoucího Výtěžek Obec 
Obec patří        
do farnosti 

5018/1 Pavlína Halousková 2 435,00 Bor u Skutče Proseč 

5018/2 Marie Dastychová 4 745,00 Česká Rybná Proseč 

5018/3 Helena Tupcová 1 940,00 Dobříkov Zámrsk 

5018/4 Miloš Vích 3 185,00 Dobříkov Zámrsk 

5018/5 Alena Houdková 3 371,00 Dobříkov Zámrsk 

5018/6 Pavel Čermák 2 058,00 Doubravice Nové Hrady 

5018/7 Ivana Stránská 3 364,00 Džbánov Knířov 

5018/8 Pavla Mullerová 6 833,00 Hluboká Předhradí 

5018/9 Stanislava Vopařilová 2 302,00 Hrušová Cerekvice n/L. 

5018/10 Jaroslava Jílková 2 272,00 Hrušová Cerekvice n/L. 

5018/11 Pavla Tmějová 4 650,00 Chotěnov Mladočov 

5018/12 Marie Vopařilová 5 463,00 Chotovice Nové Hrady 

5018/13 Hana Olbrichová 3 406,00 Jarošov Mladočov 

5018/14 Aneta Vasylyšinová 5 262,00 Javorník Cerekvice n/L. 

5018/15 Michaela Svobodová 4 098,00 Leština Nové Hrady 

5018/16 Ondřej Brůna 3 824,00 Libecina Nové Hrady 

5018/17 Andrea Pecinová 3 360,00 Miřetín Proseč 

5018/18 Tereza Chadimová 1 421,00 Mokrá Lhota Nové Hrady 

5018/19 Gabriela Pitrová 2 790,00 Nové Hrady Nové Hrady 

5018/20 Milada Králová 1 940,00 Nová Ves Mladočov 

5018/21 Jan Renza 4 195,00 Perálec Proseč 

5018/22 Eva Pospíšilová 1 730,00 Pěšice Popovec Řepníky 

5018/23 Vovk 2 183,00 Pustina Řepníky 

5018/24 Ludmila Řebíčková 4 768,00 Proseč Proseč 

5018/25 Marie Řebíčková 2 842,00 Proseč Proseč 

5018/26 Růžena Soukalová 4 006,00 Proseč Proseč 

5018/27 Josef Soukal 2 877,00 Proseč Proseč 

5018/28 Kateřina Rejmanová 4 605,00 Proseč Proseč 

5018/29 Jana Kalinová 6 547,00 Proseč Proseč 

5018/30 Zdeněk Mach 4 171,00 Proseč Proseč 

5018/31 Olga Klímová 2 985,00 Proseč Proseč 

5018/32 Jaroslava Stoklasová 4 538,00 Příluka Nové Hrady 

5018/33 Vít Přívratský 3 656,00 Řepníky Řepníky 

5018/34 Erika Novotná 2 670,00 Střemošice Řepníky 

5018/35 Michal Doležal 3 280,00 Suchá Lhota Nové Hrady 

5018/36 Marcela Vedralová 2 140,00 Zádolí - Střihanov Knířov 

5018/37 Jan Chadima 3 960,00 Zderaz Proseč 

5018/38 Jiří Talácko 5 287,00 Zderaz Proseč 

     Finanční prostředky, putují na celostátní konto Charity Česká 
republiky. 35 procent z částky zaslané příslušnou Oblastní nebo Farní 
charitou zůstává na účtu ČKCH, kde jsou tyto finance připraveny k 
poskytnutí rychlé humanitární pomoci v případě přírodních katastrof, 
epidemií, hladomoru či válečných konfliktů v ČR i v zahraničí. 65 procent 
z částky vybrané v určené oblasti se vrací zpět na realizaci charitních 
projektů, které musí být projednány a schváleny komisí Diecézních charit. 

Záměr letošní Tříkrálové sbírky: 
     V současné době Farní charita Nové Hrady realizuje výstavbu objektu 
pro potravinovou pomoc v areálu Centra sociálních služeb v Chotovicích. 
Cílem potravinové pomoci je především získávání potravinářských a 
drogistických výrobků od výrobců, obchodníků a sponzorů. Získané 
výrobky jsou dále jednou měsíčně rozdělovány formou balíčků lidem, kteří 
se ocitli v sociální nouzi. Ve spolupráci s odbory sociální péče a 
městskými úřady je pomoc poskytována především rodinám s více dětmi, 
ale zájem o ni projevují i nestátní neziskové organizace, které poskytují 
sociální služby. V novém objektu budou 2 místnosti, jedna bude sloužit 
jako sklad a shromažďování potravin a ve druhé místnosti bude probíhat 
rozdělování potravin pro potřebné. Práce bude zajišťována uživateli dílen a 
Percharu s.r.o. (dceřiná společnost Farní charity Nové Hrady u Skutče). 
Tento projekt pomůže nejen osobám v hmotné nouzi, ale také osobám se 
zdravotním postižením, které se chtějí začlenit do společnosti. 



     V následujícím příspěvku bychom vás chtěli velmi stručně 
informovat o činnosti naší orelské jednoty v uplynulém roce 2010. 
     V březnu se naši mladí florbalisté zúčastnili turnaje MIKÁDO, který 
se každoročně koná ve Vysokém Mýtě. Týmy byly oproti minulým 
ročníkům velmi vyrovnané. V obou kategoriích získali naši hráči 
stříbrné medaile, což lze považovat za velký úspěch. Na konci května 
proběhl v České Třebové florbalový turnaj mužů, na který se vypravilo i 
naše mužstvo. I přes kvalitní výkon našeho velmi omlazeného týmu se 
nepodařilo projít přes čtvrtfinále. Přesto 6. místo považujeme za 
přijatelný výsledek. O mnoho lépe dopadl fotbalový turnaj v Hlinsku, 
který se nám letos podařilo vyhrát. I na tento turnaj jsme vyrazili dosti 
omlazeni, což se nakonec ukázalo jako výborný tah. V dubnu se 
uskutečnilo florbalové odpoledne pro veřejnost ve Vysokém Mýtě a také 
byly poprvé pořádány turnaje ve stolním fotbálku a stolním tenisu. Na 
obou akcích byla poměrně hojná účast. Děkujeme všem zúčastněným 
především za vytvoření přátelské atmosféry. 
     Z nesportovních aktivit stojí za zmínku především Pátý orelský ples. 
Tento ples byl pro nás výjimečný nejen tím, že se poprvé konal v pátek, 
nikoli v sobotu, ale také návštěvností. Letos jsme přesáhli hranici dvou 
set návštěvníků, čehož si velmi vážíme. Ovšem je nutné dodat, že účast 
lidí z Proseče a okolí (i z našich farností) je téměř mizivá, což nás velmi 
mrzí a upřímně řečeno nevíme, čím je to způsobeno. Doufáme, že 
v příštích letech se to změní a budeme se s vámi na našem plese 
pravidelně setkávat. Pomáhali jsme také naší farnosti při organizování 
různých akcí, např. čarodějnice, mikulášská besídka a vánoční setkání 
farností. 
     V loňském roce jsme také vypracovali několik projektů na 
rekonstrukci chátrající orlovny. Bohužel zatím nebyl žádný projekt 
schválen a nemohlo tedy dojít k realizaci přestavby. Snažíme se tedy 
alespoň sami o různé opravy a údržbové práce na těch částech objektu, 
kde je stav téměř havarijní. Zajistili jsme opravu rozpadající se 
hřebenové zdi a komínu ve dvorních přístavbách včetně opravy střechy 
a nyní jsme se pustili do nejnutnějších úprav sociálního zařízení. 
Potěšující je značný zájem o co nejrychlejší zprovoznění orlovny ze 
strany Obecního úřadu Proseč za účelem spolupráce v dalších letech – 
pronájmy sálu na akce pořádané obcí, vybudování promítacího sálu, 
apod. Tato nabídka pomoci při zajištění dalších projektů k získání  
potřebných dotací je zajímavá. 
     A jaké jsou naše plány v tomto roce? Samozřejmě se účastníme 
všech turnajů, které jsme navštívili v předchozím roce. Dále bychom se 
chtěli více věnovat veřejnosti. Především obnovit cyklovýlety a častěji 
pořádat sportovní odpoledne. Samozřejmě letos budeme intenzivně 
hledat vhodné grantové programy na rekonstrukci orlovny, protože její 
stav se značně zhoršuje. 
     Naše činnost je zatím hodně omezena tím, že nás není mnoho. Proto 
se na vás obracíme s prosbou o pomoc. Rádi bychom se zapojovali i do 
dalších sportovních i nesportovních akcí, které organizace Orel pořádá. 
Je skutečně mnoho aktivit, kterým se lze v orlu věnovat a s případnými 
zájemci bychom se jistě domluvili na spolupráci. Proto, pokud máte 

nějaký nápad či představu, o kterou 
bychom mohli naši činnost rozšířit, 
určitě neváhejte a kontaktujete nás. 

Tomáš Roušar, OREL Proseč 
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     Nostalgie Vánoc pro uživatele a asistenty 
začala už několik týdnů před těmito svátky. 
Peklo se cukroví, vyráběla přáníčka a především 
se místo zaslouženého odpoledního hraní her a 
povídání intenzivně nacvičovalo zpívání koled. 
Každý měl v ruce hudební nástroj, ať už to byl 
triangl, nebo bubínek, a každý přesně věděl, kdy 
na něho má zahrát. 
     Den před chystaným posezením šli uživatelé 
a asistenti vyzdobit třídu v budově bývalé školy. 
     Rodiče a přátelé se začali sjíždět ve středu 22. 
prosince okolo deváté hodiny; nejprve jim byla 
představena činnost farní charity, protože se 
charita během roku rozrostla o nová střediska, a 
potom si prohlédli nové prostory dílen. Kolem 
desáté hodiny jsme se přemístili do budovy 
školy. Za eskymáckého pochodu nastoupil před 
všechny sbor, po zadání prvního tónu se třídou 
rozezněly koledy a kdo chtěl, zpíval také. Po 
zpívání a velkém aplausu byly promítány 
fotografie, které nám připomněly, co všechno 
jsme za uplynulý rok zvládli, kde všude jsme se 
byli podívat, co jsme vyrobili... 
     Napečené cukroví všem chutnalo a dopoledne 
se opravdu povedlo. S přáním všeho dobrého 
jsme se po obědě rozloučili.  

Charitní ples v Makově 
sobota 19. února 2011 ve 20 hodin 

v sokolovně v Makově u Litomyšle 

vstupné 100Kč  

k tanci a poslechu hraje skupina Jaroslava Bečky 

Dobré jídlo, pití a bohatá tombola zajištěna. 

Vánoční posezení  
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Výtěžek plesu bude 
použit na zřízení 
potravinové pomoci 
v Chotovicích. 

Srdečně vás zveme, 
přijďte se pobavit a 
podpořit dobrou věc. 

Těšíme se na vás. 

 

OREL POREL PROSEČROSEČ    
VV   UPLYNULÉMUPLYNULÉM   ROCEROCE  
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Z historie obrazu 
P. Marie Vítězné a sošky 

Pražského Jezulátka 

     Obraz P. Marie Vítězné uctívali bosí 
karmelitáni dříve než sošku Pražského 
Jezulátka. Malba představuje adoraci 
narozeného Krista Pannou Marií, sv. 
Josefem a pastýři. Obraz nalezl bosý 
karmelitán španělského původu Dominik à 
Jesu Maria. (V době bitvy na Bílé Hoře pak 
obraz doprovázel katolické vojsko táhnoucí 
na Prahu.) Ve Strakonicích tehdy našel 
Dominik obraz pohozený na zemi a postavy 
Marie, Josefa a pastýřů měly od vojáků 
vypíchané oči. Toto zhanobení Dominika 
velice zasáhlo, vzal obraz s sebou,  na 
bělohorském bojišti jím povzbuzoval 
katolické vojáky a v ústraní se modlil.  
     V 17. století byl v děkanském kostele ve 
Strakonicích postaven oltář ke cti P. Marie 
Vítězné. Originál obraz vzal Dominik do 
Říma. Na hlavním oltáři v malostranském 
kostele se nachází jeho kopie.  

Legenda o vzniku sošky 
Pražského Jezulátka 

     Bratr Josef v klášteře zametal a 
najednou se mu zjevilo dítě. Říká mu: 
„Bratře Josefe, umíš krásně zametat, ale 
umíš se také krásně modlit?“ Bratr Josef se 
začal modlit Zdrávas Maria. Při slově Ježíš 
řeklo dítě: „To jsem já,“ a zmizelo. Podle 
něho bratr Josef vytvořil milostnou sošku.  
     Po bitvě na Bílé Hoře převor nově 
založeného kláštera věděl, že novicové 
potřebují nový impulz duchovního života. 
Toužil proto pro jejich kapli získat sošku 
Dítěte Ježíše. Voskovou sošku darovala 
klášteru paní Polyxena z Lobkovic. Tuto 
sošku kdysi přivezla její matka z rodného 
Španělska. Paní Polyxena věnovala sošku 
kostelu P. Marie Vítězné po smrti svého 
manžela se slovy: „Dávám to nejcennější, 
co mám. Mějte ji v úctě a dobře se vám 
povede.“ Tak byla roku 1627 založena úcta 
a sláva Pražského Jezulátka. Tím se stala 
Praha proslulá až dodnes.  
     V roce 1631 řádili v Praze Sasové, kteří 
neušetřili ani uctívanou sošku. Jeden 
z vojáků jí uťal voskové ruce a hodil ji 
kamsi do smetí. Dítě Ježíš volá: „Dejte mi 
mé ruce a já vám dám svůj pokoj.“ 
Neznámý umělec pak nahradil původní 
ručky dřevěnými, potaženými voskem.  

Pouť královéhradecké diecéze k Pražskému Jezulátku 

Tato pouť byla původně určena 
dětem, ale přihlásilo se víc dospělých.  
     V neděli 14. listopadu ještě za 
úsvitu jsme se sešli před naším 
prosečským kostelem. Chladné ráno 
nám dávalo příslib nádherného 
počasí. Autobus vyjížděl z Leštiny a 
k nám dorazil asi v 6.20. Z Proseče 
nás bylo nejvíce, obsadili jsme celý 
autobus a vyrazili. Cestou jsme si 
vyprosili Boží požehnání a ochranu 
pro všechny na této pouti. Cesta 
rychle ubíhala a než jsme se nadáli, 
byli jsme na místě. Pan řidič nám 
zastavil nedaleko Starých zámeckých 
schodů, po nichž jsme vystoupali 
k Pražskému hradu. Z levé strany nás 
lákal malebný výhled na Prahu. 
Areálem Pražského hradu jsme došli 
až ke katedrále sv. Víta, Václava a 
Vojtěcha, jejíž štíhlé věže se 
majestátně vypínaly k jasně modrému 
nebi. Prohlédli jsme si jednotlivá 
hradní nádvoří  i katedrálu zvenčí. 
Před Arcibiskupským palácem nám p. 
Hana Frančáková z Koclířova u 
Svitav rozdávala obrázky Pražského 
Jezulátka s modlitbou, které nám, 
věřícím  měly  sloužit  jako vstupenka 
do katedrály. Shromáždili jsme se 
uvnitř společně s koclířovskými 
poutníky, které doprovázel otec Pavel 
Dokládal. Katedrála  nás okouzlila 
svou velikostí a výškou a dýchla na 
nás dávná historie našeho národa. 
Vždyť jsme se nacházeli na místě, 
kde byli pohřbeni naši světci – sv. 
Vít, sv. Václav a sv. Vojtěch. Otec 
Dokládal nám přiblížil atmosféru 
Národní poutě do Říma, kde při 
středeční generální audienci mohli 
čeští poutníci poděkovat Svatému otci 
Benediktu XVI. za jeho loňskou 
návštěvu České republiky. Náš 
velvyslanec ve Vatikánu prý řekl, že 
papež mluví o nás jen v dobrém a je 
rád, že mohl loni Českou republiku 
navštívit. Otec Dokládal připomněl 
také, že tato neděle je dnem Bible. 
Vyšla  nová Jeruzalémská Bible  a ta 
s krásnými historickými obrázky byla 
předána Sv. otci, dostali ji také 
pražský arcibiskup Dominik Duka a 
prezident Václav Klaus. 
     S otcem Dokládalem jsme se 
pomodlili litanie k našim světcům a 
n a  z á vě r  j s m e  z a z p í v a l i 
Svatováclavský chorál. Pak jsme si 
prohlédli kaple -  na levé straně kapli 

P. Marie Fatimské a na pravé kapli 
Svatováclavskou.  
     V 11 hodin jsme se měli sejít u 
Arcibiskupského paláce. Uvnitř nás 
prováděla řádová sestra z pražského 
arcibiskupství. Viděli jsme mnoho 
krásných sálů .  Byly zdobeny 
překrásnými gobelíny, štukovou 
výzdobou – někde pozlacenou, 
historickými kamny, v nichž byl 
zabudován skrytý východ, který sloužil 
v době totality. Viděli jsme sál s obrazy 
našich nejznámějších arcibiskupů a 
kardinálů, např. obraz kardinála Josefa 
Berana nebo kardinála Františka 
Tomáška. Také jsme procházeli kolem 
křesla, na něž usedli papež Jan Pavel II. 
i papež Benedikt XVI. při svých 
návštěvách České republiky. Prohlédli 
jsme si i byt kardinála Tomáška. 
Nakonec nás dav poutníků vmáčkl do 
arcibiskupské kaple (nedostali se tam 
všichni). Je to kaple zasvěcená  sv. 
Janu Křtiteli,   na  oltáři s jeho 
obrazem, a nad ním jsme mohli vidět 
medailonek Palladia země české (tj. 
milostný obraz P. Marie pro naši zem). 
I strop byl ozdoben obrazy ze života sv. 
Jana Křtitele. Pod stropem po celém 
obvodu byly ve štuku vyobrazeni naši 
nejznámější světci. Také zde je socha  
P. Marie Fatimské.   
     V poledne nás srdečně přivítal náš 
arcibiskup Mons. Dominik Duka. 
Pomodlili  jsme se společně modlitbu 
Anděl Páně  a  nakonec  nám udělil 
požehnání.  

(pokračování na str. 12) 
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Střípky 
     Jeden dominikán v americkém 
Oaklandu se ptal tehdy ještě 
královéhradeckého biskupa Duky, který 
je nejznámější český světec. Otec biskup 
přemýšlel, zda je to svatý Václav, či sv. 
Jan Nepomucký? „Ne,“ řekl, „je to 
Pražské Jezulátko.“  
     Vždy o první květnové neděli se 
v kostele P. Marie Vítězné připomíná akt 
korunovace milostné sošky Božího Syna, 
poprvé provedený před 355 lety. On je 
kníže míru, který může dát pokoj 
národům i lidskému srdci. Je nadějí i 
v době, kdy se rozmáhá neúcta 
k lidskému životu.  
     Jezulátko má cennou výbavu. 
Nejrůznější dárci z celého světa mu na 
poděkování za vyslyšené prosby a 
zázraky během staletí poslali mnoho 
oblečení (např. i šatečky zdobené 
diamanty). To vše je k vidění v muzeu 
Pražského Jezulátka. Sestry karmelitky 
Jezulátko pravidelně převlékají.  
     V americké Oklahomě je městečko 
Prague. Založila je zdejší česká 
komunita. Má 2 200 obyvatel. Na konci  
19. století zde stál jen malý dřevěný 
kostelík, který svou kapacitou brzy 
nestačil. Byl postaven větší, který byl 
zasvěcen sv. Václavovi. Později opět 
nestačil a místní kněz chtěl budovat 
nový, ale neměl dostatek prostředků. 
Setkal se s řádovou sestrou, která ho 
seznámila s úctou k Pražskému Jezulátku 
a věnovala sošku, kterou umístili do 
stávajícího kostela. Kněz prosil Pražské 
Jezulátko o pomoc s přislíbením, že 
sošku v novém kostele vystaví. Nyní je 
kostel národní svatyní Pražského 
Jezulátka a přijíždějí sem stovky 
poutníků.  
     Statisíce sošek Pražského Jezulátka 
po celém světě dokazují, že nebylo 
slýcháno, aby Božský Spasitel opustil 
toho, kdo se k němu s důvěrou utíká. 
Nemocní, trpící, pronásledovaní a 
zarmoucení zde nacházejí útěchu a 
posilu. Božské Dítě stírá slzy z lidských 
tváří. Bolest, i když nezmizí, je alespoň 
zmírněna. Jakoby nás Syn Boží  neustále 
volal: „Pojďte ke mně všichni, kdo se 
lopotíte a jste obtíženi, a já vás 
občerstvím.“  

 

     Před arcibiskupským palácem jsme 
si vyhradili čas pro posilnění jídlem a 
pitím. Společně s panem farářem jsme 
se ještě chvíli kochali pohledem na 
stověžatou Prahu. V tomto překrásném 
počasí byly všechny obrysy tak jasné! 
     Potom jsme se pomalu vydali cestou 
na Malou Stranu, kde stojí kostel P. 
Marie Vítězné se soškou milostného 
Pražského Jezulátka. Setkali jsme se 
zase  s koclířovskými poutníky. Míjeli 
jsme různé obchůdky, hospůdky a 
zastavili jsme se také u chrámu sv. 
Mikuláše. Zanedlouho jsme už byli u 
cíle naší pouti. Obraz P. Marie Vítězné 
je umístěn na hlavním oltáři. Přede mší 
sv. otec Dokládal zmínil historii vzniku 
sošky Pražského Jezulátka. Za 
Pražským Jezulátkem přijíždějí poutníci 
z celého světa. Otec pozval všechny děti 
dopředu. Mši sv. celebroval otec biskup 
Josef Kajnek; náš otec Zdeněk Mach a 
otec Pavel Dokládal koncelebrovali. 
V kázání biskup Kajnek zmínil význam 
Pražského Jezulátka pro každého 
člověka, historii darování sošky tomuto 
kostelu paní Polyxenou z Lobkovic a 
znehodnocení sošky v roce 1631. Do 
sváteční atmosféry skvěle zapadal i 
hudební doprovod písničkáře Petra 
Maria Lutky a Hany Frančákové 
z Koclířova. Společně s dětmi zazpívali 
písničku otci biskupovi.  
     Nakonec jsme se shromáždili u 
milostné sošky. Tuto neděli měla soška 
Dítěte Ježíše zelené šatičky. Korunku jí 
daroval Svatý otec při své návštěvě. 
Pomodlili jsme se a odevzdali 
Božskému Dítěti prosby za své 
nejdražší, za farnosti i za vlast 
s děkováním. Nakonec jsme zazpívali 
Te Deum. Ještě stojí za povšimnutí, že 
po obou stranách této sošky jsou 
připevněny destičky s poděkováním 
vděčných věřících za vyslyšené prosby 
a zázraky.  
     Převor karmelitánů od Pražského 
Jezulátka Petr Šlejch nám zanechal na 
památku větší obrázek Pražského 
Jezulátka. Odcházeli jsme z kostela plni 
radosti a vděčnosti.  
     Se skupinkou našich poutníků jsme 
naproti kostelu „zapluli“ do malé 
kavárničky, kde jsme se občerstvili a 
povídali si. Také jsme se setkali se 
skupinkou mladých věřících, se kterými 
jsme si vyměnili pár slov.  

(dokončení ze str. 11) 
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     Rozhodli jsme se, že se podíváme na 
Karlův most, kde proudily davy lidí. 
Prohlédli jsme si opravené sochy, které 
předtím vandalové poničili. Cestu 
lemovali malíři podobizen a karikatur, 
hudebníci a stánky s různými cetkami. 
Pozorovali jsme třpytící se hladinu 
Vltavy s plujícími parníky.  
     Bylo po 16. hodině a nastal čas 
návratu. Měli jsme plánovaný sraz v 17 
hodin u petřínské rozhledny. Během 
půlhodiny jsme pěšky vystoupali 
k Petřínu a přitom se pořádně zapotili! 
Tam už na nás čekali „naši“ poutníci a 
pak už zbylo jen dojít na Strahov 
k autobusu.  
     Se srdcem plným nadšení a 
s modlitbou posvátného růžence jsme se 
vraceli domů. Velké poděkování patří 
našemu panu faráři otci Zdeňkovi, že 
pro nás zorganizoval tak krásnou pouť. 
A hlavně našemu Pánu, že nám dopřál 
slunné počasí a ochránil nás ode všeho 
zlého. Tato pouť také posílila naše farní 
společenství, mohli jsme se blíže 
poznat. 
     Zakončím slovy našeho Svatého otce 
při nedávné pouti do Santiaga de 
Compostella: „Jít na pouť neznamená 
jen navštívit nějaké místo a obdivovat 
jeho přírodní, umělecké a  historické 
bohatství. Jít na pouť znamená spíše 
vyjít ze sebe, abychom vykročili vstříc 
Bohu tam, kde se ukázal, kde se zvlášť 
oslnivě projevila Boží milost a vyvolala 
hojné plody obrácení a svatosti mezi 
věřícími.“ 

připravila Marie Košňarová 


