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Milí farníci, 
    jsem rád, že vás mohu opět pozdravit prostřednictvím našeho časopisu. Blíží se 
konec školního roku a děti obdrží vysvědčení, které má zhodnotit jejich činnost v 
jednotlivých předmětech. Všem přeji, aby dopadlo co nejlépe a mohly si užít 
krásných chvil během prázdnin. Zamysleme se sami nad sebou, co bychom asi 
dostali na vysvědčení našeho života. Jaké vysvědčení by nám dal za tento školní rok 
Pán Ježíš? Jak by ohodnotil naše úsilí a snahu v poznávání jeho Otce? Jak by 
klasifikoval naše praktické výkony v životě z víry? V něčem by to bylo výborné a 
někde to chce ještě přidat. Pán Ježíš nám dává stále možnost začínat znova. Ať je 
třeba začátek prázdnin pro nás novou příležitostí nově a odhodlaně se vrhnout  
do dobrodružství života naplno s ním. 

     Nyní bych se poohlédl, co jsme prožili od minulého vydání našeho časopisu. 

     V našich farnostech jsme prožili postní a velikonoční dobu. V Chotovicích se 
uskutečnila velmi pěkná duchovní obnova pod vedením P. Josefa Hubálka z Luže. 
V Proseči vedl duchovní obnovu pro mládež a skauty P. Jiří Pešek. I tato se moc 
vydařila. Kdo se jich zúčastnil, mohl o to hlouběji prožít veliké tajemství 
Velikonoc. 

     Měl jsem trochu obavy z toho, jak přijmete, milí farníci, změnu v čase konání 
vigilie Zmrtvýchvstání Páně v Proseči na pět hodin ráno. Byl jsem však velmi mile 
překvapen z vaší hojné účasti a z velmi pozitivních reakcí. I já jsem prožíval slavení 
vigilie v brzkém ránu poprvé a mohu říci, že to na mne zapůsobilo velice dobře, 
možná až úchvatně. Ten soulad liturgie s ranním svítáním, když jsme slavili 
Kristovo vítězství, vítězství světla života nad tmou smrti. 

 
    Velikou radost 
jsme prožívali my 
všichni právě o 
velikonoční vigilii v 
Nových Hradech i v 
Proseči, kdy byly 
pokřtěny dospělé 
katechumen-ky. Jsem 
moc rád, že jste je 
pěkně přijali do 
našeho společenství. 

     Koncem dubna 
by la  dokončena 
oprava fary v Proseči 
a 20. května proběhla 
zdárně její kolaudace. 
P l á n u j e m e ,  ž e 
bychom u příle-žitosti 
farního dne 3. 
července opravenou 
část fary požehnali a 
poděkovali všem, kdo 
se na opravě podíleli. 

  

(pokračování na str. 2) 
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Milí farníci, 
(dokončení ze str. 1) 

Drazí farníci! 

     Je to právě rok, co jsem psal do našeho farního časopisu, abych vás pozval na 
slavnostní bohoslužbu, při které jsem skládal věčné sliby. Dnes pro vás mám pozvánku 
další. Dne 17. září  v 11:00 začíná mše svatá, při které budu v Brně–Žabovřeskách 
vysvěcen na jáhna. Tento den bude významný také pro mé tři spolubratry: Petra Boštíka 
(z nedalekého Poříčí u Litomyšle), Petra Kalase (z Poříčí u Letovic) a Petra Zelinku (z 
Brna) – přijmou totiž svěcení kněžské. Mezi svěcením jáhenským a kněžským bývá 
většinou jáhenská praxe v délce jednoho roku. Dá-li Pán, budu ji absolvovat právě 
v Brně, kam se o prázdninách chystám přestěhovat. Budu žít mezi spolubratry salesiány 
a pracovat ve středisku mládeže a ve farnosti. 
     Místní farní kostel v Žabovřeskách je zasvěcen Panně Marii Pomocnici křesťanů, 
stejně jako „náš“ poutní kostel na Chlumku.  Určitě se tam proto budu brzo cítit jako 
doma. Jak to u salesiánů v Žabovřeskách vypadá a co všechno vlastně dělají? Jejich 
práce je zaměřena na přinášení evangelia dětem a mladým lidem, a to jak věřícím, kteří 
chodí se svými rodinami do kostela, tak také těm, kteří s křesťanství nemají skoro nic 
společného a navštěvují různé programy ve středisku mládeže, které  zdánlivě s 
náboženstvím nesouvisí. Salesiáni se v tomto snaží napodobovat příklad svého 
zakladatele Dona Boska. Ten  pomáhal mnoha mladým lidem v těžkých životních 
podmínkách jaké panovaly v Turíně v 19. století. Věděl, že ne každý kluk z ulice, který 
v životě neslyšel o Kristu, může být rovnou ministrantem. Zároveň ale také věděl, že 
nejlepšími apoštoly mezi mladými jsou jejich vrstevníci nebo o málo starší kamarádi, 
kteří mohou být přirozenými vzory. Proto věnoval hodně sil jejich výchově a zval je, aby 
mu pomáhali. Mezi takové mladé misionáře patřil například svatý Dominik Savio a celá 
řada dalších. Mnozí z nich později zůstali s Donem Boskem jako salesiáni, jiní se vydali 
cestou manželství. Stejně tak i v dnešní době se salesiáni snaží zapojovat mladé lidi 
z farnosti do vedení kroužků, přípravy různých programů pro mladé z okolních sídlišť, 
letních táborů, atd. 
     Do salesiánské rodiny, která je dnes rozšířená po celém světě, nepatří jen salesiáni 
Dona Boska, ale také například sestry Dcery Panny Marie Pomocnice, Volontarie Dona 
Boska (což jsou ženy žijící zasvěceným způsobem života v běžném zaměstnání). 
Opomenout nemůžeme salesiány spolupracovníky – svobodné lidi nebo manžele, kteří 
čerpají ze vzoru Dona Boska inspiraci pro svůj život a práci pro mládež. 
     Na závěr bych vás rád ještě jednou pozval do Brna na slavnost našeho svěcení. A i 
kdybyste nemohli přijet, chci vás poprosit o modlitbu za mne i moje spolubratry, 
abychom byli dobrými salesiány a šli dobře ve stopách Dona Boska. 

Václav Jiráček SDB 

Jáhenské svěcení Václava Jiráčka SDB 

     Ještě jednu krásnou a 
radostnou událost jsme mohli v 
prosečské farnosti prožít. První 
svaté přijímání osmi dětí - 
Michae ly ,  E l išky ,  Emy, 
Veroniky, Kristýny, Petra, 
Richarda, Martina. Přejeme jim, 
aby měly stále takovou touhu 
Pána Ježíše přijímat, jako měly 
poprvé. 
     V uplynulých měsících jsme 
zažili dvě velké události týkající 
se naší Královéhradecké diecéze. 
Po roce očekávání a vroucích 
modliteb byl 3. března papežem 
Benediktem XVI. naším novým 
biskupem jmenován Mons. Jan 
Vokál, v pořadí již 25. biskupem 
královéhradeckým. Měli jsme z 
toho velikou radost. Biskupské 
svěcení přijal v Římě v bazilice 
sv. Petra 7. května a 14. května 
se v katedrále Svatého Ducha v 
Hradci Králové při slavnostní 
bohoslužbě ujal biskupského 
úřadu .  Ch ceme  vš i chn i 
vyprošovat našemu novému 
biskupovi všechny potřebné dary 
k jeho službě a mnoho radostí při 
jejím vykonávání.  
     Druhá událost  nebyla 
radostná. V pondělí 23. května 
2011 byl Pánem z tohoto světa 
povolán pan arcibiskup Mons. 
Karel Otčenášek, emeritní biskup 
královéhradecký. Zemřel tiše 
zaopatřen svátostmi ve 21.45 
hodin v biskupské rezidenci v 
Hradci Králové. Byl opravdu 
věrným služebníkem Božím až 
do posledních chvil, kdy statečně 
nesl kříž stáří. Pohřeb se konal v 
pátek 3. června v katedrále 
Svatého Ducha v Hradci 
Králové, kde byl také v 
biskupské hrobce pochován. Ať 
odpočívá v Božím pokoji. Jeho 
velikým odkazem pro nás i pro 
všechny lidi je jeho "spřátelování 
všech se všemi". 
     Přeji vám všem radostné a 
pokojné prožití období prázdnin 
a dovolených, ať se ze všech cest 
šťastně vrátíte a ať vás dobrý 
Bůh na přímluvu Panny Marie 
provází při všem, co budete 
konat, svojí mocnou ochranou a 
pomocí. Všechny srdečně 
zdravím a žehnám.  

o. Zdeněk  



VELIKONOČNÍ VIGILIE V PROSEČI 
     Milí farníci, ráda bych se s vámi podělila o prožitek velikonoční vigilie. 
Přiznám se, že i mne trochu zaskočila zpráva o tom, že na Bílou sobotu večer 
mše sv. nebude, ale že Vzkříšení oslavíme až v neděli brzy ráno. S manželem 
jsme se dohodli, že se tedy rozdělíme, abychom nemuseli malou budit. Ačkoli se 
mi to nejprve moc nelíbilo, tak jsem si řekla – nakonec proč ne, vždyť se to může 
letos zkusit a když to nepůjde, příští rok bude třeba zase vše při starém. Těsně 
před Velikonocemi jsme se rozhodli, že malou přeci vzbudíme, půjdeme 
společně, a uvidíme. A musím říct, že to tedy stálo za to. Ten zážitek se těžko 
popisuje, to musí člověk prožít. Kráčeli jsme ke kostelu, bylo šero, ptáci 
nádherně zpívali…Naplnila mě obrovská Radost a úplně jsem se vžila do pocitů 
žen, které brzy ráno spěchaly ke hrobu a našly ho prázdný. Překvapení a pak 
následná radost. Co následovalo dál, to už všichni znáte – 7 čtení, žalmy… Okny 
kostela bylo vidět, jak se venku pomaličku rozednívá… Nádhera! 
     Znovu a znovu si uvědomuji, že víra je obrovský Dar. Není to samozřejmost, 
že jsem se narodila ve věřící rodině, že mi rodiče předali víru a že tu víru mohu 
žít dál… Skláním se před Bohem, jen Jemu patří Dík a Chvála. 

Ivana Košňarová 

     Letošní Velikonoce jsem opět 
strávila na Diecézním centru pro 
m ládež  Vesmí r  v  Deš tném 
v Orlických horách. Na Zelený  
čtvrtek jsme s kamarádkami do 
Deštného dorazily právě na mši. 
Zbytek odpoledne a podvečer se nesl 
především v duchu vítání se se 
známými tvářemi a seznamování 
s těmi novými. Stejně jako loni jsme 
večer měli možnost účastnit se 
t rad ičn í  pos ledn í  večeře  a 
připomenout si tak, jak Židé slavili 
paschu. Potom ještě na závěr dne 
následovala tichá adorace. 
     Protože jsem ještě měla nějaké 
studijní povinnosti, Velký pátek jsem 
částečně strávila ve škole. Nechtělo se 
mi z Vesmíru odjíždět, ale řekla jsem 
si, že to budu brát jako oběť a snažila 
jsem se i tak ten čas prožít ve ztišení. 
Mrzelo mě ale, že jsem přišla o 
odpolední křížovou cestu z Vesmíru 
do kostela v Deštném, která bývá 
krásná. Připojila jsem se odpoledne na 
velkopáteční obřady. Večer jsme měli 
možnost vidět představení herců 
z Klicperova divadla v Hradci 
Králové s názvem „Oskar a růžová 
paní“, které bylo úžasné a úplně nás 
nadchlo. Byl to příběh o desetiletém 
Oskarovi, který má leukémii a ví, že 
už se nevyléčí. Jeho rodiče se tématu 
smrti vyhýbají, jediný, kdo s ním 
mluví otevřeně a nepřetvařuje se, je 
dětská asistentka „babi Růža“. Poradí 
Oskarovi, aby se se svými otázkami 
obrátil na Boha, tak se na její popud 
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Tvé světlo ve tmě svítí aneb Velikonoce na Vesmíru 
pustil do psaní dopisů Bohu, ve kterých 
odhaloval své uvažování o životě a 
smrti. Děj se odehrává od vánočních 
svátků, každý den do konce roku Oskar 
prožívá jakoby to bylo deset let jeho 
ž i v o t a .  H r a  s i  n á s  z í s k a l a 
bezprostředností a dětským humorem. 
Přestože  se týkala tématu smrti a 
umírání, všichni jsme se u ní i nasmáli. 
A zároveň nás nenásilnou formou 
vybídla k zamyšlení, které k tomuto dni 
patřilo. Po skončení představení 
následovala adorace, v bdění u Božího 
hrobu jsme se střídali po celou noc a až 
do sobotního odpoledne. 
     Bílá sobota byla ve znamení příprav 
na večerní vigilii. Dopoledne proběhla 
krátká katecheze, při které jsme se 
věnovali liturgii Bílé soboty. Potom 
jsme se rozdělili a každý se podílel na 
přípravě podle svých schopností a 
momentální nálady (hudba, liturgie, 
příprava pohoštění…). Já jsem byla 
součástí oblíbené chlebíčkové skupinky. 
Večer jsme prožili krásnou bohoslužbu 
v kostele v Deštném a zajásali při 
slavnostním „Gloria“. 
Na Vesmíru nás čekal přípitek a plné 
stoly dobrot. Divadelní skupinka pro nás 
měla připravené krátké představení o 
tom, co se dělo mezi apoštoly po 
vzkříšení. Následovala volná zábava, 
radovali jsme se, oslavovali Kristovo 
zmrtvýchvstání až asi do dvou do rána, 
protože bylo co oslavovat :-) 
     Neděle probíhala ve slavnostním 
duchu. Protože jsme byli unavení po 
včerejším náročném dni, program byl 

volnější. Během dne hodně lidí odjíždělo 
a na Vesmíru nás z původních asi 120 
zůstalo asi jen 25. Většina z nás uvítala 
možnost si odpočinout a dát si odpolední 
kávu. Potom jsme se mohli aktivně  
účastnit různých sportovních disciplín 
(volejbal, létající talíř, stolní tenis…). 
Odpoledne také kluci pletli pomlázky a 
holky zdobily vajíčka. Večer jsme se 
ještě dívali na film „Čistá duše“, který 
nás tak vtáhl do děje, že jsme u něho ani 
neusnuly. Než jsme šli spát, vymýšleli 
jsme strategie na pondělí ráno (holky na 
kluky a kluci na holky). Tentokrát byly 
originálnější kluci. Kromě toho, že v 6 
ráno nás vzbudily řehtačky (protože kluci 
přichystali překvapení Trákovi Johnovi, 
který měl zrovna na velikonoční pondělí 
narozeniny), se kupodivu ráno nic 
podezřelého nedělo. Když jsme se na 
snídani v jídelně sešly jen holky, čekaly 
jsme, co bude dál. Kluci přišli oblečení 
v hnědých dekách jako rytíři a každý 
přednesl jeden citát o ženách a na závěr 
to jeden z týmáků uzavřel krásnou a 
vtipnou básní.  A pak už jsme uhýbaly 
před pomlázkami. Tím to ale ještě 
nekončilo, k snídani nám kluci 
naservírovali na zeleno obarvený jogurt i 
čaj. Myslím, že toto pondělí si určitě 
budeme pamatovat :-). 
     Potom už jsme  se vydali na mši. Čas 
na Vesmíru už se nám chýlil ke konci, po 
obědě jsme se spolu rozloučili a 
s velikonoční radostí a vděčností v srdci 
za krásně prožité Velikonoce ve 
vesmírném společenství jsme mířili do 
svých domovů. 

Jarča Stoklasová 
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Prázdniny se kvapem blíží,  

už se na ně, milé děti,  

jistě těšíte,  

že místo než do školičky  

poběžíte na hřiště. 

Přejeme vám tuto radost,  

trochu toho oddechu,  

anděl Strážný opatruj vás,  

byste potom bez úrazu  

vracely se pod střechu.  

Pánu Bohu poděkujte  

za ten volný čas,  

vždyť váš Otec na nebesích  

zvláštní láskou miluje vás.  

Rodiče  ať radost mají  

ze svých hodných dětí,  

že jim také pomáhají  

na co jejich dětské síly stačí.  

Radostné prázdniny všem 
dětem přejí farníci. 

K narozeninám  
otce Zdeňka (27. června)  

Jaký dárek svému otci  

chtěli bychom dát,  

co by jej moc potěšilo,  

co by si chtěl sám on přát? 

Ať se všichni rádi máme,  

navzájem si pomáháme,  

věrni Bohu zůstali,  

do nebe se dostali.  

Do dalších let přejeme Vám,  

by Vám Pán Bůh zdraví dal  

a ze svěřených oveček  

vždy se radoval. 

vděční farníci 
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      Již tradičně v zimním období jezdíme na celý týden s mládeží do hor, nadýchat se 
horského vzduchu a provětrat naše zaprášená prkna a lyže, tak ani letos jsme nemohli 
vynechat. 
     V sobotu 5.2. jsme zabalili  potřebné věci a vyrazili do Krkonoš. Naše chalupa se 
nacházela v okolí Poniklé a pár kilometrů od chalupy  bylo naše útočiště, skiareál 
Kamenec. Tento den jsme ještě zavítali do děkanského kostela sv. Vavřince, jáhna a 
mučedníka. Po mši svaté jsme byli  pozváni na návštěvu ke Kuříkom. 
     Na všech jedenáct účastníků čekala v neděli ráno perfektně upravená sjezdovka, na 
které jsme se rozjezdili a postupně zkoušeli nové triky a skoky. Po takto náročném dni se 
večery krátily hraním her  nebo odpočinkem. V tomto duchu to pokračovalo do úterka. Na 
středu se naplánoval výlet do Liberce, ve kterém jsme navštívili Ještěd a odpoledne 
aquapark Babylon. V Babylonu nás čekala spousta vodních atrakcí. 
     Čtvrteční ráno bylo velmi mrazivé, ale po jednodenní pauze nám to nevadilo, i když to 
na sjezdovce více bolelo. Protože pádům se nevyhnul snad nikdo. V pátek ráno nás 
překvapilo deštivé počasí. Jelikož jsme měli permanentku i na tento den, rozhodli jsme se 
vyrazit. Když jsme dorazili k vleku, bylo to jako na pustém ostrově. Po hodině ježdění nás 
počasí donutilo  sjezdovku opustit. 
     Přiblížila se sobota, den našeho odjezdu. Po snídani a poté co jsme uklidili chalupu a 
sbalili se, nás čekala cesta domů. Všichni tuto akci zvládli dobře, nějaká modřina, 
odřenina, kašel a rýma nás určitě neodradily a nikdy od této akce neodradí. 

mládež 

Hory 2011 

Noc bdění  

Dne 26. května jsme 
vzpomínali 21. výročí úmrtí 
pana děkana Františka Říhy. 
Kéž z nebe žehná svému 
čtvrtému nástupci i všem 
ostatním. 

vděční farníci 

Srdce Páně čeká  chrámě,  

že ho přijdeš navštívit  

a jemu se poklonit.  

Jistě ho to potěší,  

modlitbičku od dětí  

vždycky On rád vyslyší.  

Proste za své rodiče,  

za kněze a přátele,  

by jim Pán Bůh zdraví dal,  

práci jejich požehnal.  

Potom pěkně poděkujte  

a pusinku posílejte,  

jak to malé dítě dělá 

svojí hodné mamince.  

(Marie Šplíchalová) 

    V předvečer seslání Ducha Svatého se v mladočovském 
kostele konalo již podvanácté, tedy tradiční, Svatodušní 
bdění. Letos celý večer hudebně doprovázelo velmi 
nadějné seskupení mládeže z Litomyšle s bohatou 
nástrojovou sestavou, které dokázalo dát starým známým 
písničkám originální formu a rázem se ze známých 
"odrhovaček" staly uchu libé songy.  
     Na programu dále byly scénky, promluvy duchovních 
otců Pavla Hertla a Stanislava Tomšíčka, hra o velmi 
chutný dort, adorace a vše vyvrcholilo mší svatou v 02:00, 
takže jsme se domů vraceli, sice nad ránem, ale bez vidiny 
ranní kocoviny.  
     Jak otec Pavel zmiňoval, Svatodušní vigilie je jedna ze 
3 velkých nocí liturgického roku, kdy nás Bůh chce 
zvláštním způsobem obdarovat, pokud mu k tomu dáme 
prostor. Moc se mi líbilo, že byl program udělaný tak, 
abychom Bohu ten prostor dát mohli a na vlastní kůži 
zažili, že Bůh není jen Bohem "starých babiček", ale že je 
Bohem živým a že všem --mladým i starším - nabízí život, 
který nebude nuda, ale pořádný hukot, pokud kývneme na 
Jeho plány.  
     Velký dík patří farníkům z Mladočova, kteří tuto 
skvělou akci pro zájemce z okolí připravili.  

Pavel Vích  



     Tak jsem šťastně a slavně oslavili 
Vel ikonoce. Také jsem moc 
vzpomínala na Mařenku Soukalovou 
mladší a vím, že se jí nová forma 
Vzkříšení moc líbila. Děkujeme otci 
Zdeňkovi a také otci Toníkovi za 
krásné velikonoční obřady. 
     Ale čas letí jak splašený kůň. A 
dnes už tu  máme Slavnost 
Nanebevstoupení Páně. To je ten 
svátek, který většinou provázejí 
blesky a hromy – jako by Pán 
ukazoval, jak svou mocí otevírá nebe 
a celý vesmír. Celá příroda je tím 
slavným velikonočním „Aleluja“ tak 
potěšena, že vše roste, kvete a už i 
zraje jako o závod. 
     Ale v Jeruzalémě a okolních 
krajích už mají po žních a slaví 
židovský „Svátek Stánků“ a my 
prožíváme Slavnost Seslání Ducha 
svatého na apoštoly ve Večeřadle a 
pak i na ostatní lid v Jeruzalémě. 
Nebojme se otevřít Pánu a Duchu 
Svatému svá srdce a prosit o jejich 

Eucharistia 
dary pro nás pro všechny. To je ten dar, 
který neumíme my lidé ani docenit. 
Můžeme si ale s našimi dětmi zpívat: 
„Duchu Svatý, nás svou mocí v lásce 
opatruj – nezanech nás bez pomoci – 
sešli oheň svůj.“ (Který tolik všichni 
potřebujeme.) 
     A za dalších deset dní budeme zase 
slavit krásný tajemný svátek Božího 
Těla – či Těla a Krve Páně – jak kdo 
chce. A to býval vždy veliký svátek.  
V ten den ve čtvrtek se sešla vždy 
spousta lidí oblečených do nejlepších 
šatů a postavili se na vsi, kde byl chrám 
Páně a čtyři oltáře, přišla celá velká 
kapela a velká spousta družiček 
s květinovými lístky v košíčcích a 
napletenými věnečky z mateřídoušky. A 
za krásné hudby a zpěvu písně Ježíši, 
Králi, zvonění zvonů a někdy i střílení, 
s Pánem Ježíšem pod „nebesy“, kterého 
v monstranci nesl pan farář, se prošlo 
celou vesnicí a u každého oltáře se 
zastavilo a pan farář přečetl evangelium, 
přímluvné modlitby a žehnal Nejsvětější 

Svátostí všem a všemu okolo. A to 
s námi katolíky slavili i věřící jiných 
církví ba i nevěřící. A když jsme došli do 
kostela zpět, bylo slavné Te deum a 
kostel jen hřměl. A my plni krásných 
dojmů jsme se vraceli domů. A stále nás 
provázela Boží láska, vůně květin i 
mateřídoušky a kadidla. 
     Dnes je tato Slavnost v neděli po 
čtvrtku Božího Těla v menší míře, ale 
podstata je však stejná. Jen místo velké 
kapely si zpíváme sami píseň Ježíši, 
Králi a naše děti nám zazpívají na konec 
velmi krásně – Toto je moje tělo – 
Eucharistia… Už se na to moc těšíme. 
     Za týden po svatodušních svátcích je 
svátek Nejsvětější Trojice a to mají zase 
v Proseči pouť. To bychom je měli tedy 
v hojném počtu navštívit a oni zase 
přijdou k nám na svatého Jakuba. Lidé se 
mají přece setkávat a žít v lásce podle 
Kristova evangelia. A také se budeme 
připravovat na farní den. Ale o tom si 
povíme příště. 

vaši senioři 

     Poslední květnovou neděli sešli 
se obyvatelé Javorníčku a někteří 
farníci z okolí v Javorníčku–
Pustinkách. Vzpomněli výročí 100 
let od postavení „Křížku“ na místní 
návsi. Na úvod slavnosti sloužil 
otec Zdeněk mši svatou. Po jejím 
skončení promluvil starosta obce. 
V krátkosti připomněl historii 
„ K ř í ž k u “  p o s t a v e n é h o  z a 
„Rakousko–Uherska“ v roce 1911. 
Nedochovalo se, z jakých důvodů či 
který dobrodinec nechal „Křížek“ 
vystavět. Jisté je, že přežil dvě 
světové války, několik politických 
zřízení, nepřekážel ani při výstavbě 
sousední trafostanice a je zde až do 
současnosti. 
     Zub času se však nevyhýbá ani 
těmto historickým památkám, 
„K řížek“ se začínal naklánět – bylo 
zjištěno, že opukový základ je 
rozpadlý. „Křížek“ byl proto v roce 
2002 rozebrán, byl vybudován nový 
masivní betonový základ a na něj byl 
„K řížek“ znovu usazen. V roce 2008 
postihla vesnici velká vichřice, 
vyvrátila i s kořený víc jak 120 let 
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Vzpomínání u „Křížku“ 

starou lípu a její pád „Křížek“ velmi 
poničil. Znovu byl rozebrán, rozbitá, 
neopravitelná část vyrobena nová a 
„K řížek“ byl znovu sestaven do-
hromady. 
     Po projevu starosty provedl otec 

Zdeněk vysvěcení „Křížku“. Připomněl 
význam kříže pro lidstvo před dávnými 
lety i jeho význam pro člověka dnešní 
„počítačové éry“. Zmínil se i o tom, že 
právě v období několika let před 1. 
světovou válkou byly tyto kříže 
budovány nejen na vesnických návsích, 
ale i u cest v polích a podobně. Uvedl, 
že i kostel v Proseči byl přestavován 
v roce 1912. 
     Po vysvěcení „Křížku“ se přítomní 
pomodlili mariánské litanie. Ze 
sluncem prohřáté návsi se pak všichni 
přemístili do stínu hasičské klubovny. 
Zde místní dobrovolní hasiči připravili 
malé občerstvení – kávu i něco 
k zakousnutí, k zahnání žízně limonádu 
i pivo. 
     S otcem Zdeňkem jsme se rozloučili 
krátce před 18. hodinou – měl ještě 
zpovídání v Nových Hradech. Přátelské 
posezení pokračovalo ještě asi hodinu, 

pak se přítomní po jistě příjemně 
stráveném odpoledni – s lidmi s kterými 
si mají co říci – rozešli domů. 

Jaroslav Holomek 
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Skautské závody v Proseči 
     Letos se naše prosečské středisko rozhodlo uspořádat oblastní 
kolo Svojsíkova závodu. Konal se ve dnech 6.-7. května na 
skautském tábořišti na Pánově kopci v Proseči. Závod se skládal ze 
tří částí (modulů) – brány, táboření a závod. Modul brány 
obsahoval různé úkoly (např. střelba na terč, poznávání přírodnin, 
údržba kola…), které plní vždy pouze jeden člen závodní družiny. 
Při táboření měly družiny za úkol postavit během 15 minut 
přístřešek, pod kterým stráví noc. Většinou se stavěly stany. Modul 
závod se skládal z úkolů, které plnila družina dohromady. Úkoly 
byly rozmístěné v okolí Proseče a Toulovcových Maštalí po trase 
dlouhé asi 6 kilometrů a družiny je hledaly podle mapy.  

     A. B. Svojsík (1876-1938) byl 
učitelem tělocviku, členem Českého 
pěveckého kvarteta a především 
zakladatelem českého skautingu. V roce 
1910 se poprvé seznámil se skautingem, 
v roce 1911 odjíždí do Anglie, kde se 
setkává se skautingem naživo. Po 
příjezdu zakládá první skautský oddíl a 
roku 1914 vzniká spolek Junák – český 
skaut.  

     Historie Svojsíkových závodů sahá až k roku 1946, 
kdy se konaly v Praze. Další kolo bylo plánováno na rok 
1948, kdy se však závod neuskutečnil. Jediné závody 
v období 1948-1989 proběhly v roce 1969. Od roku 1991 
se závody konají pravidelně - každý lichý rok.  

     Účelem závodů není jen porovnávání různých 
schopností a dovedností skautů a skautek, ale zejména 
podpora vzájemné spolupráce a motivace k osobnímu 
rozvoji.  

„Nejvíce mě zaujal první úkol – krizová situace – kdy 
na nás vylítli dva kluci, který vypadali jak opilí a my 
jsme se měli nějak „rozumně“ zachovat. To byl 
velmi zajímavý nápad.“ 

„Naučím se spoustu nových věcí a rozvíjím své 
schopnosti. Na závodech jsem se dozvěděla, kdo 
z naší družinky je na co dobrý.“ 

Závody a skautská činnost  
z pohledu skautů a skautek: 
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„Ke skautu mě přivedla moje kamarádka a jsem za to ráda. 
Nejdříve mě to moc nebavilo, ale pak mě to začalo hrozně 
bavit a zůstala jsem tam. Je tam super sranda a jsem ráda, 
že tam jsem.“ 

„Ke skautingu jsem se dostala přes knížku Rychlé šípy, kterou mi 
propůjčil tatínek, a po přečtení jsem furt chtěla chodit do 
nějakého klubu, a tak maminka zjistila, že se v Jarošově scházejí 
světlušky, a tak jsem se k tomu dostala.“  

„Na zdravovědě jsem se 
naučila, co dělat při 
autonehodě. Měli jsme 
ošetřit otevřenou 
zlomeninu a otřes 
mozku.“ 

„Zaujala mě brána 
cyklistika jízda (jízda na 
kole po vyznačené trase 
s překážkami), až na to, 
že byla hrozná kola, 
jinak dobrý.“ 

„Na skautu mě baví to, že jsou všichni kamarádi, nikdo 
nikoho nepomlouvá a všichni si pomáhají.“ 

„Podle mě určitě je důležité, co víme a známe, ale je to také 
o tom, abychom spolupracovali a nenadávali na sebe.“ 

„Jsem ráda, že jsem se na skautu seznámila se super lidmi. Taky 
mě baví jezdit na tábory. Skaut mě naučil spoustu užitečných 
věcí.“ 

„Sice Toulovcovy Maštale znám, ale v mapě jsem se vůbec 
nevyznala. Byla jsem unavená a nohy se mi podlamovaly, tak 
nám pomohly dobré bonbóny.“  

„Není to nejlepší zážitek, ale líbily se mi lanové aktivity, kde 
jsem hodila takový salto na zem, že jsem se musela smát 
ještě dlouho.“ 

„Potkali jsme 2 opilé chlapy a v naší skupince chytli Beatku a 
Maruška ji šla zachránit a chytli ji také. Beatky se zeptali, 
jestli nechce cigaretu, ale ona začala vyjmenovávat, že 
nekouří, zapalovač nemá a není to zdravý. A Najka z naší 
skupinky šla kousek dál a tam byla Lýda a hned bylo jasný, 
že to patří k závodu.“ 

„Určitě nejde o to se něco našprtat, ale o to, že se naučíme, 
co v různých situacích v normálním životě dělat.“ 

připravila Baara  



Ze vzpomínek poutníka... 
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vyřizování osobních dokladů a kontrola 
zavazadel. Časový odlet byl plánovaný 
nad ránem. Odlétali jsme však později. I 
doprava v leteckých společnostech mívá 
zpoždění.— Nástup do letadla. Každý 
vyhledává své místo. Moje místo je právě 
u okénka letadla. Napjatě hledím ven. 
Hlas z mikrofonu vyzývá: "Zapnout pásy 
– připoutejte se!"... Motory zesilují 
hukot, letadlo roluje na start... Příprava 
k odletu - větší hukot a rozjezd! V 
rozrušení prosba: "Pane, zůstaň s námi..." 
Letadlo se zvedá do tmavého nebe do 
výšky 10 tisíc kilometrů. Naše pouť do 
Svaté země začíná! 27. února 2009.        
     Malou vzpomínkou bych se chtěla 
dotknout srdcí poutníků, kteří byli ve 
Svaté zemi. Hned na začátku. 
Vzpomenete si na zvláštní uvítací ráno 

v Tel Avivu? Bouře, která trvala celý den 
a celou noc. Blesky, jaké snad u nás ani 
nejsou, se předháněly  a ukazovaly, který 
víc zaburácí. A té vody, co padalo z 
otevřeného nebe? Příští dny byly 
prozářeny poznáním míst, kde své stopy 
života na zemi zanechal Ježíš. Je to síla 
procházet a setkávat se s místy jeho 
působení. Každý den byl naplněn a každý 
den byl jedinečný. Neměl chybu! 
Všechno bylo v pohodě. Vím, jsem 
přesvědčena, že to cítí každý z poutníků. 
     Až budete malou vzpomínku na 
velkou pouť číst, budou to právě dva roky 
návratu putování po Svaté zemi. 
     Otče Josefe, říci jen  d í k y, připadá 
mně, že je tak málo! Kéž Vás Pán provází 
a posiluje ve Vaší duchovní práci, ať 
navrátí pevné zdraví, dá sílu do všech 
příštích dnů. 

Marie Soukalová, poutnice 

     Rok 2011 znamená dovršení pokrytí 
signálu celoplošně po celé naší vlasti 
Radiem Proglas. Znamená to, že každá 
naše domácnost má možnost zachytit 
vysílání.  R a d u j m e   s e  !!! Radio 
Proglas žije díky darům svých 
posluchačů, dárců a přátel. Vysílání je 
možné vždy zachytit, pokud nemáte 
snad hodně starý přijímač. Dnešní 
digitální doba doporučuje pořídit si 
nový přijímač, na kterém je možno 
zachytit všechno - snad i konec světa. 
Radio Proglas chytnou posluchači 
daleko v cizině. Taková setkání a 
rozhovory jsou milé a potěší obě 
strany. Radio Proglas je naše jediná 
křesťanská vysílací stanice. Program 
pořadů je pestrý a každý si tam najde to 
své, co ho zajímá. Třeba církevní 
přenosy, ale i obecní události potěší u 
srdce. Radio Proglas má svého 
důvěrníka v KaProvi, on je kamarád 
Proglasu. Ke KaProvi, který  je mezi 
vámi jménem Marie Soukalová, můžete 
mít důvěru, jako má důvěru jmenované 
rádio. Vaše možné finanční dary 
můžete předat KAProvi. On vám 
vystaví doklad o příjmu, zapíše do 
seznamu dárců a odešle na Proglas 
(jmenovitě). Tím se sleduje, že váš dar 
je předán celý!!! Celá částka! Není 
krácena poštovním poplatkem, který 
není malý. Mějte důvěru a finanční 
dary předávejte KaProvi. Jak už je 
zmíněno, má plnou důvěru a je vázán 
jistým mlčením. Pro informaci: v 
Proseči je přihlášeno rybiček do Klubu 
přátel Radia Proglas blízkým číslem k 

padesáti. Podle náhodných vyprávění 
farníků je rádio sledované a v oblibě. 
Staňte se členy Radia Proglas! Opravdu 
vás to nic nestojí a k ničemu nezavazuje! 
Vyplníte přihlášku a podle svých  
možností hned a nebo později přispějete. 
Proč přihlášku? U každého jednání při 
obnově vysílací licence má otec Martin  
doklad stojící armády posluchačů za ním. 
To jsou posluchači a přátelé. Není to totiž 
tak snadné probojovat se na vysokých 
úřadech  o místo v éteru. Staňte se členy - 
budete mít radost z členství a vaše 
sledování pořadů bude legální. A proč to 
neudělat? Těším se, jak budete 
projevovat zájem, jak budete přicházet a 
žádat o přihlášky. A jaké, že to má ještě  
p l u s  ?  Každý měsíc je sloužena mše 
sv. za členy klubu a dárce Proglasu, 
každý měsíc je sloužena mše sv. za 
zesnulé členy radia. A to je málo? 
Z Oběti Nejsvětější získat tolik milostí a 
darů, to stojí za to. 
     Radio Proglas má svého sourozence, 
televizní vysílací stanici TV NOE. Jistě 
tušíte, o čem mluvím. Jako lavina se šíří 
digitalizace a ta dorazila i mezi nás na 
Vysočinu do Proseče. TV NOE žije z 
darů svých přátel, právě tak, jako 
Proglas. Nechce se mi ani trochu věřit, že 
když máte novou telku anebo satelit, že 
byste se nedívali na vysílání. TV NOE 
slaví letos 5 roků vysílání. Na této 
vysílací stanici najdete tolik dobrých 
programů. Každý si najde své. Měla jsem 
velké mrzení, jak málo lidí sledovalo 
blahořečení Jana Pavla II. Přenos byl 
krásný. Jan Pavel II. byl celým světem 

Milí přátelé, milí farníci, posluchači Radia Proglas, milí diváci TV NOE. 
milovaný... Z posledních aktuálních 
přenosů TV NOE je to inaugurace nového 
biskupa Mons. Jana Vokála na biskupský 
stolec v Hradci Králové. Toto 
veřejnoprávní televize nevysílala. Když 
máte k těmto církevním událostem vztah, 
musíte ve skrytu duše zatoužit po TV 
NOE. A TV NOE u toho byla! Proč 
vysílá TV NOE? Chce být poslem 
dobrých zpráv, chce si s vámi povídat o 
křesťanské naději. Jak podpořit TV NOE? 
Modlitbou, povzbuzením, sponzorstvím, 
členstvím v Klubu přátel TV NOE, dále 
spoluprací, možným finančním darem. 
TV NOE má svého důvěrníka a přítele 
KaNoe. Ano, to je ten, kterému můžete 
důvěřovat jako KaProvi. I on váš dar 
přijme a zase vystaví doklad o příjmu, 
napíše do seznamu dárců jmenovitě a 
odešle. Jedenkrát za rok dostanete 
vyrozumění o příjmu daru, s 
poděkováním, s milými řádky otce Leoše 
Ryšky, ředitele TV NOE. 
     Nyní si přeji, aby vaše rozhodnutí se 
podařilo dobře vyřešit i když dnešní doba 
je velmi složitá. Podpořit to, po čem jsme 
toužili za minulého režimu, co je 
skutečností - a může se stát skutečností i 
u vás. Techničtí pracovníci Radia Proglas 
Petr  B u r š í k  a ing.Vlad.  K i n t e r  
rádi poradí a podají informace  
na tel. 543 217 241,  
e-mail SATELITPROGLAS.CZ . 
     Přeji Vám, abyste blížící se prázdniny 
prožívali v plné radosti, odpočinku, ale i 
při krásných setkáních v ochraně Boží.  

Váš KaPr – KaNoe Marie 13698. 

     Přípravou do Svaté země jsme žili 
celých tři sta šedesát pět dnů. Otec Josef s 
péčí svědomitého průvodce nás se zemí, 
kde působil a žil Ježíš Kristus,  
seznamoval po celý rok. Připravené texty 
a mapky se nám staly dobrým a blízkým 
průvodcem. Den po dni se  naše  putování 
blížilo.  Právě byla 6. neděle v mezidobí.  
Neděle jako každá jiná. Jen pro nás v 
Proseči se stala významnou. Otec Zdeněk 
pozval nemocné a staré farníky k přijetí 
Svátosti nemocných. My, kteří jsme byli 
putováním přímo zasaženi, jsme byli 
připraveni. Pak přišla Popeleční středa. 
Upomínka. "Člověče, zastav se, zamysli 
se.." Půst. Uvědomuji si, jak bylo 
všechno dobře zajištěno. Je nám 
odpuštěno. Jsme připraveni - odlétáme.  
     V hale bratislavského letiště - 
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SPORTOVNÍ 
DOPOLEDNE 

     Jako minulý rok, tak i letos jsme se 
rozhodli pořádat v prosečské orlovně 
sportovní dopoledne. Tentokrát to 
připadlo na sobotu 9. 4. 2011. 
Účastníci si mohli změřit síly jak 
v turnaji ve stolním fotbálku, tak ve 
stolním tenisu. Turnaje se oproti 
minulému roku zúčastnilo více 
mladých sportovců ,  což bylo 
předpokladem pro napínavý průběh 
všech zápasů. Nejprve dostali účastníci 
čas na rozehrání, poté byli rozlosováni 
do 4 skupin pro turnaj ve stolním 
tenisu a vytvořili si dvojice pro turnaj 
ve stolním fotbálku. Následně už 
nebránilo nic tomu, aby turnaje byly 
zahájeny. Během turnaje nás provázela 
přátelská a sportovní atmosféra. Mezi 
jednotlivými zápasy byla možnost si 
zahrát např. šipky, šprtec nebo stolní 
hokej. Po dohrání všech zápasů dle 
stanovených pravidel obsadil ve 
stolním tenisu první místo Josef 
Čermák, druhé místo Marek Rejent a 
třetí místo Viktor Koutný. V turnaji ve 
stolním fotbálku zvítězil  tým 
REJKOU, druhé místo obsadil HI-
TEC a třetí místo KJUBECI. Za své 
výkony byli všichni účastníci 
odměněni. Touto cestou bychom  rádi 
poděkovali všem zúčastněným a 
doufáme, že příští rok se opět sejdeme, 
a ještě v hojnějším počtu. 

Zdeněk Šplíchal 

kterém nás čekali vítězové druhé 
skupiny, a sice družstvo z Heřmanova 
Městce. Ve velmi vyrovnaném a 
napínavém finále se nám, na rozdíl od 
soupeře, dařilo proměňovat vypracované 
šance, a proto jsme se na konci zápasu 
mohli radovat z vítězství 3:1. 
     Rádi bychom poděkovali všem našim 
hráčům za předvedenou hru a především 
za bojovnost a nasazení, které se 
nakonec ve finále ukázalo jako 
rozhodující. 
     Od nové sezóny uvažujeme o 
zavedení více tréninků během týdne. 

Vítězství našich mladých ORLŮ ve Vysokém Mýtě 

     V neděli 27. března se ve Vysokém 
Mýtě konal další ročník florbalového 
turnaje, který každoročně pořádá 
MIKÁDO – středisko volného času. 
Letos byl turnaj rozdělen na kategorie 1.
–3. třída a 4.–6. třída. Naši mladí 
florbalisté změřili síly se soupeři ve 
starší kategorii. 
     V základní skupině jsme se utkali s 
družstvy ZŠ Chrast a Litomyšl. Obě 
utkání se nám podařilo vyhrát v poměru 
5:2, především díky bojovnosti a větší 
vůli po vítězství. Jako vítězové skupiny 
jsme tedy postoupili přímo do finále, ve 

SOUPISKA (Vysoké Mýto, 27. března 2011): 

Kubík Jiří, Lettlová Veronika, Lustyk Jakub, Lustyk Vítek, Rybička Tomáš,  
Skalník František, Študent Petr, Vančura Jakub, Vopařil Šimon 

K tomu je ovšem potřeba rozšířit 
hráčskou základnu, a proto bychom rádi 
vyzvali všechny mladé sportovce, kteří 
by se chtěli připojit k našemu 
florbalovému týmu, aby neváhali a 
kontaktovali nás. Rádi bychom založili 
tým i těch nejmenších, proto rádi 
přivítáme děti již od pěti let. V současné 
době probíhají tréninky každou sobotu 
od 16.15 hodin. Je možné se přijít 
podívat, jak takové tréninky probíhají a 
v případě zájmu vám rádi poskytneme 
další informace. 

Martin Břeň a Tomáš Roušar 
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Kalendář Intence 
Čtení a žalmy: cyklus A 

Proseč - intence a čtení  
  19. 6. neděle Slavnost Nejsvětější Trojice 

    Proseč: 8.00 poutní mše sv. 

    Doubravice: 14.30 poutní mše sv. 

  23. 6. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

    18.30 mše sv. 

    Proseč: 17.30 modlitby matek 

  24. 6. pátek     setkání manželů 

  26. 6. neděle Slavnost Těla a Krve Páně 

    Proseč: 8.00 mše sv. 

    Nové Hrady: 10.00 mše sv. 

      18 - 20 svátost smíření, adorace 

    Perálec: není mše sv. není 

  30. 6. čtvrtek Chotovice: 17.00 zakončení školního roku 

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

   Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

  2. 7. sobota Žamberk: oslava 25ti let kněžství P. Mazury 

  3. 7. neděle 14. neděle v mezidobí 

    Nové Hrady: 8.30 mše sv. 

    Proseč: 10.00 mše sv., farní den 

      19 - 20 svátost smíření, adorace 

  5. 7. úterý Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

    Proseč:               od 13.30         Ekumenická oslava 

    Proseč: 8.00 mše sv. 

    Nové Hrady: 9.30 mše sv. 

    Proseč: 18.00 ekumenická bohoslužba 

  7. 7. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

    18.00 mše sv. 

   Proseč: 17.30 modlitby matek 

  10. 7. neděle 15. neděle v mezidobí 

    Chotovice: 11.00 poutní mše sv. 

    Perálec: 15.00 mše sv. 

  13. 7. středa Proseč: 19.30 setkání nad katechismem 

  17. 7. neděle  16. neděle v mezidobí 

    Příluka: 15.00 poutní mše sv. 

  21. 7. čtvrtek Proseč: 17.30 modlitby matek 

21. - 24. 7. PRODLOUŽENÝ FARNÍ VÍKEND PRO DĚTI 

  24. 7. neděle 17. neděle v mezidobí 

    Nové Hrady: 9.30 poutní mše sv., farní den 

  31. 7. neděle 18. neděle v mezidobí 

    Nové Hrady: 18 - 20 svátost smíření, adorace 

  3. 8. středa Proseč: 19.30 setkání nad katechismem 

  4. 8. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

    18.00 mše sv. 

    Proseč: 17.30 modlitby matek 

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

    Proseč: 18.30 mše sv. 

1.7. Na poděkování. 

3.7. Za Vratislava Lašku, rodiče a bratra.                                        
čt: Marie a Lucie Kulhavých 

4.7. Za rodinu Soukalovu a Vopařilovu. 

5.7. Za Žofii a Františka Petrasovy a celý rod z obojí strany. 

6.7. Za Marii Sejkorovou, otce a rodiče Sejkorovy. 

9.7. Za rodinu Nekvindovu a Odehnalovu z České Rybné. 

10.7. Za rodinu Břeňovu a Lněničkovu, živé i zemřelé.                 
čt: Miroslava Břeňová, Zdena Šplíchalová 

14.7. Na poděkování za dar společného života. 

15.7. Za rodinu Chrudimskou a Kolářovu. 

16.7. Za Jiřího Bureše a rodiče z obojí strany 

17.7. Za Josefa Dostála, bratra Vladimíra a živé i zemřelé z toho 
rodu. čt: Božena Vobejdová, Libuše Halámková 

23.7. Na poděkování za 30 let společného života s prosbou za 
zdraví, sílu a požehnání do dalších let. 

24.7. Za rodiče Kašparovy a živé i zemřelé z toho rodu.              
čt: Anežka Ječmenová, Anna Čermáková 

25.7. Za Martičku Baťovou a rodiče. 

31.7. Za Jana a Annu Zelenkovy a ten celý rod.                                 
čt: Marie Víšková, Marta Odehnalová  

7.8. Za Boženu a Aloise Sodomkovy, jejich tři dcery a manžely a 
rodiče z obojí strany. čt: Marie Sodomková, Eva Davidová  

14.8. Za všechny živé i zemřelé z rodu Javůrkova a Rabova.       
čt: Eva Rabová, Andrea Odehnalová 

15.8. Za rodiny Víškovu, Skalníkovu a všechny z těch rodů. 

19.8. Za Marii Herynkovou z Podměstí , manžela Františka a celý 
rod. 

21.8. Za manžele Královy, dceru a jejich rodiče a sourozence.        
čt: Jana Lacmanová, Jana Netolická 

28.8. Za Anežku a Josefa Lacmanovy a rodinu Lacmanovu.             
čt: manželé Dastychovi 

4.9. Za rodiny Dastychovy a Zikmundovy a na poděkování za 60 
let života. čt: manželé Košňarovi Jaroslava a Josef 

11.9. čt: Božena Hromádková, Růžena Rejmanová 

2. 7. Za živé a zemřelé členy rodiny Nikovy a Černínovy. 

3. 7. Za manžele Pohorskovy a Annu a Františka Binkovy.             
ž: Anežka Nováková 

10. 7. Za P. Jaroslava Lanka. ž: Růžena Odehnalová 

13. 7. Za Kateřinu Vávrovu, manžela a ten rod. 

17. 7. Za Marii Formánkovou, manžela a rodiny Vostrčilovy, živé 
a zemřelé. ž: Vendula Nováková 

17. 7. Za obec Příluku a její obyvatele. 

20. 7. Za Josefa Chadimu, rodiče z obojí strany, Jaroslava Jirsáka 
a uzdravení dítěte. 

24. 7. Za Bohumila Barcala, manželku a celou živou rodinu.         
ž: Romana Poslušná 

27. 7. Za Marii Halouskovou a Vincence Halouska, za vnoučata a 
duše v očistci. 

31. 7. Za rodinu Novákovu a živé i zemřelé členy rodiny 
Chadimovy. ž: Dáša Nováková 

3. 8. Za rod Hrušků a Vávrů. 

5. 8. Za Stanislava a Marii Odehnalovy a ten rod. 

7. 8. Poděkování za léta společného života.                                       
ž: Anežka Nováková  

10. 8. Za Josefa Sokola, bratra a rodiče. 

14. 8. Za Josefa Brůnu a živé i zemřelé z rodiny Brůnovy a 
Tmějovy. ž: Růžena Odehnalová 

21. 8. Za rodinu Novákovu a živé i zemřelé členy rodiny 
Chadimovy. ž: Karel Vopařil 

24. 8. Za Josefa Boštíka, manželku a celý rod. 

28. 8. Za zemřelou Ivu Andrlíkovou. ž: Vendula Axmanová 

31. 8. Za Josefa Holomka, manželku, celý rod a rodinu 
Urbánkovu. 

4. 9. Za Marii a Stanislava Sokolovy. ž: Petr Poslušný 

7. 9. Za Marii a Josefa Bartošovy a rodiče z obojí strany. 

11. 9. Za rodiče Mihovy a sourozence. ž: Romana Poslušná 

Nové Hrady - intence a žalmy 



Žalm 28: doplňte čísla veršů,  
které obsahují daný úryvek. 

Perálec  - intence 
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• 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. 

• Změny v kalendáři i pravidelných 
bohoslužbách vyhrazeny. 

• Aktuální informace při nedělních ohláškách a 
na webových stránkách našich farností: 

www.farnispolecenstvi.cz 
• Během prázdnin nebudou pravidelně ranní 

bohoslužby v pondělí a ve čtvrtek                    
(více informací při aktuálních ohláškách). 

Pravidelné bohoslužby                                
o prázdninách 

 

  
Proseč Nové Hrady Perálec 

NE 8.00 9.30 11.00 
PO ---     

ST 18.30 8.00  

ČT ---     

PÁ 18.30   
SO 18.30     

3.7. Za Františka Sochu, manželku, oboje rodiče a sourozence. 

10.7. Za Tomáše a Ludmilu Vágnerovy a dceru Milenku. 

17.7. Za Josefa Nešetřila, rodiče a celý rod; za Josefa Krčila a 
manželku, syna Milana a celý rod, živé i zemřelé. 

24.7. Za Annu Vágnerovou, rodiče a zemřelé sourozence. 

31.7. Za Ladislava Kulhavého a oboje rodiče. 

7.8. Za Marii a Františka Kulhavých a syna Františka. 

14.8. Za rodiče Píchovy. 

21.8. Za rod Renzů a Šplíchalů. 

28.8. Za Jana a Annu Jiruškovy a Vladimíra Křenka. 

  6. 8. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

  7. 8. neděle 19. neděle v mezidobí 

    Proseč: 18 - 20 svátost smíření, adorace 

8. - 22. 8. SDM Madrid - P. Zdeněk Mach doprovází mládež na toto 
setkání, bohoslužby budou upřesněny v ohláškách 

  14. 8. neděle 20. neděle v mezidobí 

  18. 8. čtvrtek Proseč: 17.30 modlitby matek 

  21. 8. neděle 21. neděle v mezidobí 

  28. 8. neděle 22. neděle v mezidobí 

    žehnání školákům a školních pomůcek 

    Nové Hrady: 18 - 20 svátost smíření, adorace 

  1. 9. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

    18.00 mše sv. 

    Proseč: 17.30 modlitby matek 

  2. 9. pátek Nové Hrady: 16.00 mše sv. 

   Proseč: 17.00 mše sv. na zahradě, táborák 

     na začátek školního roku 

  3. 9. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

  4. 9. neděle 23. neděle v mezidobí 

POUŤ NAŠICH FARNOSTÍ DO LUŽE, KDE BUDE MŠE SV. V 11.00 

    Proseč: 18 - 20 svátost smíření, adorace 

  7. 9. středa Proseč: 19.30 setkání nad katechismem 

  8. 9. čtvrtek Proseč: 17.30 modlitby matek 

  9. 9. pátek Proseč: 17.30 mše sv., setkání starších dětí 

  10. 9. sobota Proseč: 20.00 Orelský ples 

  11. 9. neděle 24. neděle v mezidobí 

  17. 9. sobota Brno: 11.00 jáhenské svěcení V. Jiráčka SDB 

Vybarvi obrázky a vylušti křížovku. Tajenka ti pak prozradí, co 
se o Ježíšovi dozvěděly ženy, když třetího dne přišly k jeho 

A   1 6   .   8 2   

B     4 2 8     . 5 

C .             7 4 

D     . 3 1         

E . 6 3     2 1   8 

F   8 2     . 3 5   

G     .       4     

H 8   5 6 2     .   

I   3   7 9 4   . 2 

Řešení tajenky z minulého čísla: Velikonoční „triduum“. 

A    rozmetá je a víc nezbuduje 

B    nebuď ke mně hluchý 

C    k svatostánku tvé svatyně 

D    pomoci jsem došel, proto v srdci jásám 

E    podle zásluhy jim odplať 

F    požehnán buď Hospodin 

G    a nes jej na ramenou věčně 

H    mezi lidi svévolné mě nezařazuj 

I    Hospodin je záštita svého lidu 

   1         

  2          

  3          

  4          

 5           

6            

  7          

 8           

 9            

  10         

  11           



Farní společenství:  

časopis pro vnitřní potřebu  
farností  Proseč, Nové Hrady a Perálec.  

 
Duchovní správa:   

Mgr. Zdeněk Mach 
tel.: 603 275 062 

email: farnispolecenstvi@centrum.cz 

Těšíme se na vaše příspěvky, 
 které zasílejte na e-mail: 

fs@1969.cz 

Uzávěrka příštího vydání:  
28. 8. 2011. 
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P O Z V Á N Í   V Š E M 

Společná oslava svátku sv. Cyrila a Metoděje v Proseči 

Bratři Cyril a Metoděj: víra - Bible - život 

úterý 5. 7. 2011 odpoledne 

V kostele sv. Mikuláše (náměstí): 

13.30 panelová diskuze: Co nám bratři dali do vínku 
prof. Pavel Ambros 
prof. Petr Pokorný 
ThDr. Petr Melmuk 

16.00 koncert: kantáta J. S. Bacha - Cesta do Emauz 
v podání souboru Vox Humana  

umělecký vedoucí Jan Jun 

18.00 společná bohoslužba slova 
káže prof. P. Pokorný na text Lk 24, 13-34 

Doprovodný program na farní zahradě: 
občerstvení, lanovka, prodej zboží FairTrade, aj. 

U evangelického kostela: 

Výstava Toleranční modlitebny v kraji Vysočina 
prohlídka kostela s výkladem 

trampolína 

POŘÁDÁ  
Evangelický farní sbor v Proseči 

Římskokatolické farní společenství 

Děkujeme za podporu městu Proseč! 

INFO:  
608 054 457 

www.prosec.evangnet.cz 

NADĚJE 
hory a sráz pln ostrých hran  

v obalu neřízen a prudce hnán... 

nadějné a milostivé nic  

můj sesuv dolů řídí 

jsem sám opuštěn bez zvuku v barvách  

... neoděn... 

čekal bych pomoc ,,shora”  

- nikde nic - 

až když jsem začal volat  

trpící svou vlastní svobodou 

rozhodnul se 

jít dál  

k místu  

plné krásných vod 

kde   

věčností čekající Bůh  

vcházel v ústrety  

a 

mlčel:  

,,synu (dcero) pojď“ 

(PP) 


