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Obsah Milí farníci, 

     v těchto dnech se již školáci radují, neboť se kva-

pem blíží závěr školního roku. Pracující plánují a 

vyhlížejí své dovolené. Senioři se těší na svá vnouča-

ta, že alespoň část prázdnin stráví u babičky a dědeč-

ka. Toto období před prázdninami je naplněno mnoha 

liturgickými slavnostmi, které nás mají upevnit ve 

víře v božství a lidství Ježíše Krista. Slavnosti Nane-

bevstoupení Ježíše Krista, Seslání Ducha Svatého a 

Nejsvětější Trojice ukazují zvláště na Krista jako 

Božího syna a slavnosti Těla a Krve Páně a Nejsvě-

tějšího Srdce Ježíšova nás ujišťují o jeho lidství. 

     Chtěl bych se s vámi pozastavit nad slavností Nej-

světějšího Srdce Ježíšova. Náznaky uctívání Srdce 

Ježíšova můžeme nalézt již v prvních staletích křes-

ťanství. Dále v běhu dějin navazuje na kult Srdce 

Ježíšova středověká zbožnost a později úctu k Nej-

světějšímu Srdci Ježíšovu přijalo za svou také hnutí 

Devotio moderna. V 16. století se uctívání Kristova 

Srdce ujal jezuitský řád. Dalším velkým krokem v 

úctě k božskému Srdci Páně byla zjevení svaté Mar-

kétě Marii Alacoque (1674), ve kterých jí bylo dáno 

poznat lásku Ježíšova Srdce. Proto se úcta rozšířila 

zvláště od 17. století. Probodené srdce ovinuté trním, 

s plameny a křížem, symbolizuje Ježíšovu nepodmí-

něnou lásku k člověku.  

(pokračování na str. 2) 
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Přání našemu p. faráři  
Zdeňku Machovi  

k 40. narozeninám  

K Vašim narozeninám  
my, farníci přejeme Vám,  

by Vám Pán Bůh zdraví dal  
a té vaší kněžské službě  

i v dalších letech požehnal.  

Za tu Vaši obětavou službu  
chceme vděčni být,  

odměnit Vás více může  
Otec nás všech v nebesích. 

I Maria chraň srdce Vaše,  
aby čisté bylo,  

by se Duchu Svatému  
v něm vždy zalíbilo.  

Denně na Vás vzpomínáme  
ve svých modlitbách,  

aby Pán vždy pomáhal Vám,  
a z obětí jste neměl strach. 

Marie Šplíchalová 
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     Sederová večeře: na Zelený čtvrtek 

večer jsme si s naším spolčem zkusili pro-

žít, jak asi mohla probíhat Ježíšova Po-

slední večeře. V horní místnosti domu 

jsme pojídali pečeného beránka 

s nekvašenými chleby, hořkými bylinami a 

k tomu popíjeli víno. Naši „bratranci ve 

víře“–Židé Sederovou večeří oslavují vy-

svobození z egyptského otroctví – Pesach. 

Seder znamená v hebrejštině řád. Proto i 

tato slavnostní večeře má svůj řád, takže je 

přesně stanoveno, kdy se pije první pohár 

vína, kdy druhý pohár, třetí pohár, čtvrtý 

pohár, kdy se jí beránek, kdy macesy, atd. 

Hlavním významem této večeře je vyprá-

vět si příběh o vyjití z Egypta a poučit se 

z něho pro současnost.  

     Po absolvování celé večeře jsme se 

zapojili do celonoční adorace, která 

v našem novohradském kostele probíhala. 

Tím jsme mohli prožít s Ježíšem další část 

příběhu o jeho utrpení.  Poslední část paši-

jí jsme prožili po celodenním postu na 

Velký pátek, kdy jsme Ježíšovi pomáhali 

nést kříž na jeho křížové cestě. 

     Velikonoce jsou pro nás křesťany nej-

důležitější svátky v roce, a proto jsem moc 

rád, že jsem mohl Velikonoční triduum i 

kromě obřadů v kostele prožít společně 

s ostatními mladými nejen z naší farnosti.  

Pavel Vích 

Setkání rodin  
     Sváteční 8. květen byl pro toto setkání 

jako stvořený. A vzhledem k tomu, že se 

všichni dostavili s dobrou náladou a počasí 

nám taktéž přálo, nikdo jistě nelitoval, že 

přišel. Sešli jsme se odpoledne před zá-

meckou bránou v Nových Hradech a poté 

nás čekalo setkání se Zeleným rytířem v 

bludišti. Ten si připravil zajímavé úkoly, 

které děti statečně plnily, někdy s malou 

pomocí rodičů. Všem se podařilo získat 

sladkou odměnu, a tak jsme mohli pokra-

čovat v prohlídce stájí, jeleního stáda i 

zámecké zahrady, která je v tomto období 

krásně voňavá a barevná. Nakonec přišlo 

to nejlepší - zmrzlina ze zámecké cukrár-

ny. Navečer setkání pokračovalo na farní 

zahradě v Proseči u táboráčku. Věříme, že 

se akce vydařila a už se těšíme na další 

setkání – tentokrát na Březinách. 

E. S. 

Sederová večeře  

Víkendové setkání rodin s dětmi  
Každý, kdo má chuť prožít víkend  

v křesťanském společenství uprostřed přírody,  

ať si nenechá ujít tuto příležitost. 

Kdy: 22.6. – 24.6.2012      

Kde: Březiny (u Hluboké)  

http://www.levneubytovani.net/ubytovani/tz-domino.htm 

Podrobnější informace můžete získat  

na telefonním čísle 777 578 123 u pana Františka Renzy. 

Přihlašujte se zapsáním do seznamů v našich kostelích  

nebo na výše uvedeném tf. čísle. 

Uzávěrka přihlášek je 17.6.2012. 

Letáčky s podrobnými informacemi jsou k dispozici v našich kostelích. 

Takto zobrazené Srdce Ježíšovo zná-

me z mnoha katolických kostelů. 

     Nejen samotná slavnost, ale celý 

měsíc červen je prodchnut úctou k 

Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Jaký 

význam má pro nás úcta k Srdci Ježí-

šovu? Předmětem úcty není srdce 

jako tělesný orgán, ale lidské srdce 

ve významu symbolickém. V mnoha 

národech je srdce symbolem středu 

lidské bytosti, symbolem lidskosti, 

vztahů, symbolem lásky… Srdce 

Ježíšovo jako střed Kristovy bytosti 

odkazuje na stěžejní prvek křesťan-

ské víry a tím je Ježíšova Oběť na 

Kříži, kde je na důkaz smrti (a Jeho 

lásky k nám) probodeno. Oslavovat 

Kristovo Srdce, to znamená obracet 

se k nejintimnějšímu středu osoby 

Spasitele. A tento střed Bible identi-

fikuje právě s jeho Srdcem, sídlem 

lásky, která vykoupila svět. Zdůraz-

něním Kristova Srdce se podtrhuje 

skutečnost opravdového lidství Boží-

ho Syna Ježíše Krista. Lidství, které 

se projevuje nejen rozumem a chtě-

ním, ale také lidství plné citu. 

Při pohledu na Srdce Ježíšovo si uvě-

domujeme, jak je nám lidem Ježíš 

blízký, že i on prožíval zde na zemi 

mnohé radosti a strasti, jako i my 

prožíváme. Můžeme si být jistí, že on 

chápe naše životní situace a nejen to, 

ale chce je prožívat spolu s námi, 

s námi se radovat, s námi nést naše 

kříže. Dovolíme mu to, nebo si radši 

•   M I L Í   F A R N Í C I   • 
budeme sami „hrát na svém píseč-

ku“? 

     „V dnešním světě, ve kterém se 

rozmohlo tolik osamocenosti a bez-

naděje, potřebují naléhavě ženy, 

muži i děti poznat Boží srdce. To 

srdce, které odpouští, které se o lidi 

stará a které uzdravuje. Toto srdce 

není naplněno nedůvěrou, touhou po 

pomstě, předsudky ani nenávistí. 

Toto srdce touží jen po jediném: 

lásku rozdávat a jako odpověď pak 

lásku přijímat. Toto srdce trpí, když 

vidí lidské utrpení, a když vidí lid-

skou nedůvěru svěřit se Božímu 

srdci, které chce rozdávat útěchu, 

naději a odvahu.“ (Podle H. Nouwe-

na) Osobní přístup k Srdci Ježíšovu 

- prameni spásy, nalezneme pouze 

tehdy, budeme-li vnímaví pro řeč 

lásky, a budeme-li touto řečí sami 

mluvit. 

     Ježíšovu milosrdnému Srdci 

v těchto dnech svěřuji zvláštním 

způsobem všechny, kdo žijí v našich 

farnostech. Prosím, ať do všech ro-

din, do všech vztahů pronikne milost 

Srdce Ježíšova a ukazuje nám všem 

jedinou cestu, jak vyjít ze spirály zla 

a násilí, cestu vzájemného pochope-

ní a smíření. 

     Přeji Vám všem radostné a po-

kojné prožití období prázdnin a do-

volených spolu s Ježíšem. K tomu 

Vám také žehnám. 

O. Zdeněk 
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Farní den v Proseči  

     Neděle 27. května byla dnem setkání farního společenství. Po mši svaté se na 

farní zahradě sešlo hojně lidiček, kteří přišli společně prožít příjemné chvíle při 

posezení u dobrého občerstvení. A nechyběl ani zajímavý program pro všechny 

přítomné. Pro děti (a nejen pro ně) byla připravena divadelní pohádka a také 

sportovní vyžití na zahradě. Milým oživením byly biblické tance provázené 

sestrou Miladou z kongregace Neposkvrněného početí Panny Marie. Zapojili se 

do nich postupně zástupci všech generací a ti, kteří se nepřidali, jistě s potěšením 

sledovali jejich snažení. Ke konci setkání se rozezněla harmonika pana Čermáka 

a dokreslila atmosféru celého slunečného dne. Poděkování patří zajisté těm, kteří 

se podíleli na přípravách a hladkém průběhu akce a to nejen letos, ale i v letech 

předešlých, neboť tato „starost“ zůstává většinou na několika málo obětavých 

jedincích našeho velkého společenství.  

E. S.                

     V noci z pátku na sobotu (1.-2.6) probíhala v celé České republice akce zvaná 

Noc kostelů. Ani naše farnost nebyla výjimkou. Jak to ale vypadalo? Kdo se byl 

podívat, ten ví a pro ostatní je tu alespoň stručné shrnutí programu. 

     Vše začínalo už od 17 hodin, kdy byla připravena hra pro děti. Od 18 hodin 

probíhala mše a po ní následovala scénka skautek z Makova. Pokud jsem to správ-

ně pochopil, tak nám měla připomenout, že máme každý anděla strážného, který se 

o nás stará, chrání nás od zlého, pomáhá nám rozeznat zlo od dobra… Myslím, že 

scénka se skautkám velmi povedla a podle ostatních lidí bych usoudil, že se jim 

scénka také líbila. Kdo chtěl, mohl se poté jít podívat do hrobky u kostela. Po ná-

vratu zpět na nás čekal opět zdařilý program v podobě poslechu biblických písní a 

houslových skladeb. Bylo to opravdu krásné. Po menší přestávce si další zájemci 

mohli prohlédnout kryptu a ostatní se mohli posilnit vzadu v kostele, kde byly při-

praveny snad nekonečné zásoby koláčů, buchet, chlebíčků a kdo ví čeho všeho 

ještě. Další částí programu a také jednou z mnoha perel večera bylo vystoupení 

manželů Mimrových - profesionálních houslistů, kteří nás přijeli potěšit z daleka. 

Jejich vystoupení bylo výborné a myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že 

se každému líbilo. Po další přestávce nám pan Cibulka odhalil mnoho tajemství 

ohledně historie kostela. Jeho výklad byl opravdu vyčerpávající a myslím, že mu 

patří veliký dík, protože teď jsme o mnoho moudřejší.  

     I přesto, že bylo pozdě večer, přicházeli stále další návštěvníci a obdivovali 

krásy našeho kostela. Bylo to opravdu nádherné. Bohužel musí všechno jednou 

skončit, a proto jsme začali pomalu uklízet. Po 11 hodině jsme tedy zamknuli kos-

tel a vydali se krásnou nocí za svitu měsíce domů.  

     Dále myslím, že je potřeba poděkovat organizátorům, kteří pro nás celou akci 

připravili, všem, kteří se nějak podíleli na její přípravě.  

Petr Boštík 

     Chtěla bych se s vámi podělit o záži-

tek z akce, na kterou jsme v květnu 

vyraz i ly  s  moj í  spo lub ydl íc í 

z Olomouce. Jedná se o Studentský 

Velehrad – akci pořádanou každé 2 

roky pro věřící vysokoškoláky, která se 

tradičně koná na Velehradě. Zaujalo mě 

téma letošního Studentského Velehra-

du, které znělo: Cestou služby – násle-

duj Ho! Studentský Velehrad byl zahá-

jen páteční mší svatou, kterou sloužil 

Mons. prof. Tomáš Halík. Program byl 

různorodý – přednášky na témata týka-

jící se služby z různých úhlů pohledu 

(K. Lachmanová, M. Svatošová, T. 

Halík, M. Orko Vácha), diskuse 

ve skupinkách, koncerty (např. křesťan-

ský zpěvák ze Slovenska Richard Ča-

naky), mše svaté, společné modlitby, 

adorace. V průběhu setkání jsme se 

mohli odreagovat v rámci volnočaso-

vých aktivit (výstavy, sport), „využít“ 

p ř í t o m n o s t i  s p o u s t y  k n ě ž í 

k duchovnímu rozhovoru, setkat se 

s přáteli v čajovně nebo si udělat pro-

cházku po okolí. Ti, kteří na Velehradě 

zůstávali do úterý, mohli si službu vy-

zkoušet v praxi, možností měli spoustu 

a v různých oblastech – např. pomoc 

s výmalbou gymnázia, pomoc ve far-

nosti, procházky s klienty se zdravot-

ním znevýhodněním, doprovázení lidí 

s mentálním postižením v chráněném 

bydlení, prohloubení si znalostí první 

pomoci, informace o různých  možnos-

tech dobrovolnictví, pomoc organizáto-

rům akce, modlitba jako služba… Líbi-

lo se mi, že téma nezůstalo pouze u 

přednášek, ale směřovalo to i k tomu, 

jak můžeme službu žít v každodenním 

životě.  

     Bylo poprvé, co jsem se této akce 

zúčastnila a jsem vděčná za to, že jsem 

tam mohla být. Byl to pro mě odpoči-

nek, duchovní povzbuzení a načerpání 

sil v přítomnosti fajn lidiček, a to nejen 

na blížící se zkouškové období ve ško-

le. 

Jarča Stoklasová 

Noc kostelů v  Nových Hradech  



Ohlédnutí  
za Nocí kostelů 
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Vážení farníci, 

     chci vám poděkovat za skutek lásky, který jste prokázali před několika týdny. 
Když pan farář ohlásil, že se před kostelem budou prodávat magnetky na podpo-
ru Celostátního setkání mládeže, nevěřil jsem, že o ně bude zájem. Opak byl prav-
dou. Magnetky se velmi rychle rozprodaly, až nezbyla ani jediná. Možná i u vás 
zdobí lednici některý ze žďárských chrámů. Já si vždy při pohledu na lednici vzpo-
menu na vaši dobrotu. Vaším darem jste mě přesvědčili, že vám mladí lidé nejsou 
lhostejní. Můžete si být jistí, že setkání mládeže má smysl. Pro všechny zúčastně-
né je to impuls k intenzivnějšímu duchovnímu životu. A někteří se dokonce právě 
zde rozhodují pro duchovní povolání. Ještě jednou díky za vaši dobrotu. 

Václav Břeň  

     Antependium, útroby varhan a od-

vážní fotografové vyčnívající z vikýře 

kostelní věže - to vše a mnohé další 

bylo k vidění na letošní Noci kostelů v 

prosečském kostele svatého Mikuláše. 

Poctivá příprava realizačního týmu při-

nesla svoje ovoce,  a  tak jsme v prosto-

rách kostela a fary mohli přivítat mnoho 

návštěvníků jak z řad farníků, tak i širo-

ké veřejnosti. Většinou přicházely celé 

rodiny, mnohdy i více generací. S potě-

šením jsme také zaznamenali, že někteří 

návštěvníci setrvali po celou dobu ote-

vření kostela. Příchozí zaujaly všechny 

části programu - děti poctivě plnily při-

pravené úkoly v příčné lodi a s nadše-

ním hledaly samolepky rozmístěné na 

různých místech kostela, dospělí na-

slouchali výkladu k interiéru a historii 

chrámu, ochutnávali mešní víno, prohlí-

želi v sakristii vystavená mešní roucha 

a liturgické předměty a mnozí se také 

zdržovali v prostorách kůru, kde byly 

ke slyšení a vidění varhany. Mimořádný 

zájem byl rovněž o věž a zvonici, takže 

se v předsíni kůru tvořila prakticky per-

manentní fronta návštěvníků. Oázou 

klidu pak byly prostory rodinného cent-

ra, kde příchozí v tichosti sledovali pro-

mítanou prezentaci o kostele a farnosti. 

     Příjemná atmosféra, která měla asi 

největší zásluhu na úspěchu celé akce, 

vzniká sice spontánně, ale nebyla by 

možná bez náročné přípravy a oběta-

vosti všech, kteří se na Noci kostelů 

aktivně podíleli. Tito lidé věnovali svůj 

volný čas, aby přichystali všechny na-

plánované aktivity včetně potřebných 

propriet, a při samotném konání akce se 

starali o její hladký průběh. Těmito 

obětavci byli: Jana Renzová, Veronika 

Roušarová, Maruška Zelenková, Maruš-

ka a Petr Rejmanovi, Josef Roušar st., 

Pavla a Tomáš Chudí, Lída Dostálová, 

bratři Břeňovi a Jarda Jána. Děkujeme. 

     S ohledem na letošní zkušenost pev-

ně doufám, že se příští rok zapojí i další 

z vás. Pomohou i drobné služby a jed-

noduché úkoly. Již nyní je také možno 

přicházet s nápady na budoucí ročník 

Noci kostelů. Ocením všechny věcné 

připomínky a zajímavé podněty.   

Za realizační tým Noci kostelů 2012  

Kristýna Řebíčková 

•  V Ý Z V A   P R O   T Y   C O   M A J Í   C H U Ť   N Ě C O   Z A J Í M A V É H O   P R O Ž Í T   •  

•  P O D Ě K O V Á N Í   P R O S E Č S K Ý M   F A R N Í K Ů M   •  

•  A   D Ě L A T   N Ě C O   P R O   M L Á D E Ž   •  

     V Proseči působí skautské středisko, které sdružuje v současné době ve dvou 

oddílech menší děvčata ve věku 6-10 let-světlušky a starší děvčata ve věku 11-15 

let-skautky. Především k oddílu menších děvčat nám v současné době chybí nové 

vedoucí. Obracíme se tedy s výzvou k mladým maminkám nebo studentkám, zda 

by měly zájem podílet se na vedení oddílu světlušek.  

     V tomto směru se obracíme také na mladé muže. Rádi bychom v Proseči uvedli 

v život oddíl malých chlapců-vlčat a k tomuto oddílu nemáme taktéž nikoho, kdo 

by se této služby ujal. 

     Práce s mládeží je jistě náročná, ale také radostná a obohacující. Není podmín-

kou, aby zájemci byli pouze z řad bývalých skautů, v případě zájmu je proškolíme 

a zajistíme odpovídající kurz. Jedinou podmínkou je, aby jim nebyly cizí principy 

skautské výchovy. Více o skautech obecně je možné se dozvědět na internetových 

stránkách http://verejnost.skaut.cz/. 

     Případní zájemci se mohou kontaktovat na tyto osoby:  

Václav Nádvorník - vedoucí střediska 

tel.: 777 775 807,  email: nadvornik.v@dukor.cz 

Petr Rejman - zástupce vedoucího střediska 

tel.: 605 333 499, email: rejmanp@centrum.cz 

http://verejnost.skaut.cz/
mailto:nadvornik.v@dukor.cz
mailto:rejmanp@centrum.cz


Kurz pro akolyty 
      Od října 2011 do května 2012 jsme 

absolvovali kurz pro akolyty. Kurz byl 

organizován Pastoračním střediskem 

při diecézi v Hradci Králové a proběhl 

v jednom jednodenním, tří dvouden-

ních a dvou třídenních školeních. Hlav-

ní témata byla: spolupráci kněží a laiků, 

liturgické předpisy, rétorika (kultura 

řeči), doprovázení nemocných a umíra-

jících, krizová intervence. Účastníky 

kurzu byli zájemci z celé královéhra-

decké diecéze – z Trutnova, Nové Pa-

ky, Dvora Králové, Pardubic, Hradce 

Králové, Krouny, Proseče a Ústí nad 

Orlicí (těch bylo 10, z jedné farnosti!). 

Obsahově měla všechna témata široký 

záběr, a proto si myslím, že každý 

z účastníků si přišel „na své“.  

Téma spolupráce kněží a laiků  

     P. Karel Moravec připomněl a vy-

světlil to základní, že farnost se nikdy 

nezakládá v prvé řadě na struktuře, 

území nebo budově, ale je to především 

Boží rodina, společenství věřících pro-

niknutých jedním Duchem, bratrský a 

pohostinný dům rodinného spolužití, 

společenství věřících. Děláme vše 

nejen pro sebe, ale i pro ostatní. Máme 

si uvědomit, jak důležitá je každá sebe-

menší pomoc ve farnosti. Máme dávat 

k dispozici svou odbornou zkušenost a 

činit tak duchovní správu i správu cír-

kevního majetku efektivnější. Zdůraznil 

ve lký význam dobře funguj í-

cích pastoračních rad, nejen pasivně 

přihlížet, ale aktivně se zapojit do far-

ních aktivit a jejich organizování. Zmí-

nil také, že důležitý krok je i na straně 

kněží, aby ochotně naslouchali laikům, 

zvažovali jejich přání a s citem víry aby 

odkrývali rozličné dary laiků a podpo-

rovali je. 

Téma rétorika (kultura řeči)  

     To byla velmi zajímavá přednáška. 

Nikdo jsme neměli tušení, jakého 

„umu“ je potřeba, abychom správně 

dokázali přednést Boží slovo. To jsme 

si následně uvědomili, když nám bylo 

jedním knězem sděleno, že „dobře pře-

čtený úryvek z Písma svatého se rovná 

polovičnímu kázání“. Paní MgA Pavlí-

ková nám bravurně předávala své zku-

šenosti. Snažila se nás učit techniku 

mluveného projevu, postoj při čtení, jak 

dýchat při mluvení, jak cvičit posazení 

hlasu, jak správně vyslovovat sa-

mohlásky a souhlásky nebo jak před-

cházet hlasovým poruchám. Domácí 

snažil jsem se o tom všem přemýšlet, dě-

lat si „jasno“ a být v těch odpovědích 

skutečný, pravdivý.  A musím říct, že se 

mi vůbec neodpovídalo lehko…(i když 

jsme všichni odpovídali „jen“ svému svě-

domí). 

     Máme se učit věřit, že Duch Svatý si 

tady na zemi dělá svoje dílo, a na věci, 

které jsou před námi, už nejsme sami, ale 

s Ním -  s Duchem Svatým! Máme být ve 

stálém kontaktu s Otcem a nechat se vést 

Duchem Sv. a lidé kolem nás z toho bu-

dou mít užitek.  

Téma služba akolyty ve farnosti,  
 exkurze v hospici 

     Tento závěrečný modul byl velmi zají-

mavý a z praktického pohledu pro většinu 

z nás velmi užitečný. Exkurze v hospici  

v Červeném Kostelci nás uvedla do reali-

ty, v jaké se každý z nás nebo z našich 

blízkých může ocitnout. Paní doktorka, 

která měla službu, nás seznámila 

s historií, se způsobem stacionární i mo-

bilní paliativní péče o nevyléčitelně ne-

mocné. Paliativní je odvozeno od 

„pallium“ = nést, snášet s druhými těžkos-

ti, bolest, starosti.  Na to navazovala před-

náška P. Petra Kubanta (místního pana 

faráře, který má k ruce 5 akolytů a 1 jáh-

na) v kostele, kde proběhlo názorné cviče-

ní praktických dovedností, jako je přípra-

va oltáře, podávání svatého přijímání do 

úst, na ruku, podobojí, přenášení Nejsvě-

tější Svátosti a purifikace. Většinu 

z těchto aktivit my v naší farnosti již dělá-

me, ale víc jak polovina účastníků kurzu 

se to teprve učila. Velmi zajímavá byla  

také poslední přednáška, a to o spolupráci 

akolyty a kněze ve službě nemocným, o 

přípravě nemocného na přijetí svátostí, o 

ducho vním doprovázení  ( umět 

s nemocným hovořit o „Božích věcech“), 

způsoby doprovázení v praxi, jejich smysl 

a cíl, jak komunikovat s nemocnými, jak 

navozovat důvěru, jak se chovat u lůžka. 

Akolyta může i pomáhat vyhledávat ne-

mocné, kteří se delší čas neobjevili 

v kostele a nabídnout jim službu kněze a 

také svoji službu. 

     Celý kurz byl ukončen závěrečnou 

prací, kterou každý musel zpracovat a 

zaslat do Pastoračního střediska v Hradci 

Králové. 

     Jsme rádi, že jsme se tohoto kurzu 

mohli zúčastnit a tak se lépe připravit na 

službu akolyty. 

Josef Roušar st. a Martin Břeň 

příprava lektora daných textů Písma 

určených pro čtení při mši svaté je ne-

zbytná. Ke čtení Písma bychom měli 

přistupovat s pevnou vírou v Boží slovo 

a měli bychom dát prostor úžasu nad 

nekonečnou láskou a moudrostí Písma. 

Je nutné si uvědomit, že Bůh nám pro 

naši záchranu dává své Slovo, abychom 

ho slyšeli, porozuměli mu a pochopili 

ho, proto při jeho předávání i my jsme 

povinni dát Božímu slovu co nejčistší a 

nejsrozumitelnější formu. 

Téma liturgické předpisy  

     P. Jan Šlégr nás uváděl do tajů litur-

giky, a to z pohledu Starého a přede-

vším Nového zákona. Slavení liturgie 

jako umění – liturgické předpisy jsou 

jako partitura, kterou má shromáždění 

věřících zahrát, je důležitý jak obsah, 

tak forma! Seznamoval nás se základní-

mi „rozměry“ bohoslužby slova, 

s členěním li turgického roku, 

s uspořádáním lekcionářů, se všeobec-

nými pokyny k mešnímu lekcionáři, 

s významy základních liturgických 

gest, se službou při liturgii a 

s konkrétní službou akolyty. 

Duchovní obnova (2 dny)  

     Duchovní obnova proběhla ve stře-

disku Marianum v Jánských Lázních a 

vedl ji P. Karel Moravec. Tématem 

bylo působení a dílo Ducha Svatého. 

Vždy ráno v 7 hod. se začínalo v kapli 

mší svatou s denní modlitbou církve 

(breviář). Následně  se po celý den stří-

daly krátké dvacetiminutové promluvy 

a po ní byla vždy hodinová reflexe, kdy 

jsme mohli jít do kaple, na pokoj nebo 

ven na procházku a rozjímat, zamyslet 

se nad danými otázkami, které byly 

nabídnuty při promluvě: 

● Co pro mě znamená, že jsem biřmo-

ván? ● Co ode mě očekává církev jako 

od dospělého křesťana? ● Jaké dary 

Ducha Svatého mohu nalézt sám 

v sobě? ● Jak své dary využívám ve 

svém společenství (v rodině, farnosti, 

městě)? ● Jak hluboce se do mě otiskla 

pečeť Ducha Svatého? ● Jsem tvárný? 

(Vím, že nepatřím sám sobě, Duch si 

mě označil!) ● Čím se ve svém rozho-

dování nechávám nejvíc vést, je tam 

Bůh? ● Jaké ovoce lidé kolem mě mo-

hou ochutnat ze stromu mého života?  

●  Jak je to s mojí pravdivostí k sobě, 

k Bohu, k lidem? (máme žít v Duchu 

pravdy). 

     Já jsem většinou chodíval do kaple a 
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Kalendář 
Proseč - intence a čtení  
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Perálec  - intence 

Intence 
Čtení a žalmy: cyklus B 

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

23. 6. Za Vlastu Hejdukovou,  čtyři sourozence a rodiče z 
obojí strany. 

24. 6. Za Martina Košňara a ostatní oběti neštěstí.          
čt: Eva Davidová, Marie Sodomková 

29. 6. Na poděkování za 50 let společného života. 

30. 6. Za Miroslava a Aloisii Zvárovy a živé i zemřelé z 
toho rodu. 

1. 7. Na poděkování.                                                      
dětská mše sv., čt: Jana a Lenka Novákovy 

2. 7. Za Jaroslava a Aloisii Vobejdovy a syna Miroslava. 

5. 7. Za Žofii a Františka Petrasovy, syna Františka a živé 
i zemřelé z celého rodu. 

6. 7. Za Boží pomoc a požehnání. 

7. 7. Za Růženu a Františka Skálovy, jejich pět dětí, za 
živé i zemřelé z těchto rodů. 

8. 7. Za rodinu Břeňovou a Lněničkovou, živé i zemřelé. 
čt: Miroslava Břeňová, Zdena Šplíchalová 

12. 7. Za víru a zdraví pro rodiny. 

13. 7. Za rodinu Chrudimskou a Kolářovou. 

14. 7. Poděkování za dar zdraví a řadu společných roků. 

15. 7. Za Jiřího Javůrka.                                                                        
čt: Eva Rabová, Andrea Odehnalová 

16. 7. Za rodiče Marii a Pavla Šplíchalovy, jejich syny 
Františka, Pavla a Josefa ze Zderaze. 

19. 7. Na úmysl dárce a duše v očistci. 

22. 7. Za Adolfa Dostála a živé i zemřelé z toho rodu.                   
čt: Růžena a Josef Roušarovi 

23. 7. Za Danu Brabcovou a manžela. 

27. 7. Za Martičku Baťovou a rodiče. 

28. 7. Za Josefa Soukala, obě sestry a rodiče z obojí 
strany . 

29. 7. Za Josefa Dostála, rodiče z obojí strany a živé i 
zemřelé z toho rodu.                                                    
čt: Marta Odehnalová, Růžena Soukalová 

5. 8. Za Josefa a Antonii Ječmenovy, živé i zemřelé z 
toho rodu.                                                                            
čt: Anežka Ječmenová, Anna Čermáková 

11. 8. Za Boženu a Aloise Sodomkovy, jejich tři dcery a 
manžely a rodiče z obojí strany. 

12. 8. Za rodinu Rabovou, Švecovou a Odehnalovou.       
čt: Eva Rabová, Andrea Odehnalová 

15. 8. Za sestru Kláru Javůrkovou. 

19. 8. Za Pavla Víška a rod Víšků.                                                    
čt: Marie Víšková, Eva Skalníková 

22. 8. Za rodiče Kašparovy a živé i zemřelé z toho rodu. 

26. 8. Za manžele Královy, dceru, jejich rodiče a souro-
zence. čt: Jaroslava a Jiří Taláckovi 

1. 9. Za rodiče Vobejdovy a Soukalovy, živé i zemřelé z 
rodů. 

9. 9. Za Růženu a Františka Skálovy, jejich pět dětí, za 
živé i zemřelé z těchto rodů. 

12. 9. Za Aloisii Vobejdovou, manžela a syna. 

16. 9. Za Anežku a Josefa Lacmanovy, rodinu Lacmano-
vou a živé i zemřelé. 

24.6. Za Aloise Šplíchala, manželku a děti. 

1. 7. Za Vítězslavu a Františka Reslovy, jejich rodiče a 
sourozence. 

8. 7. Za Annu Vágnerovou, rodiče a zemřelé sourozen-
ce. 

15. 7. Za Marii a Františka Kulhavých a syna Františka. 

22. 7. Za Annu Sochovou a Annu Sochovou starší a její 
dcery. 

29. 7. Za rod Renzů a Šplíchalů, živé i zemřelé. 

5. 8. Za Václava Pokorného, syna a celý rod. 

12. 8. Za manžele Jiruškovy a Vladimíra Křenka. 

19. 8. Za Josefa Nešetřila, rodiče a sestru; za rodiče 
Krčilovy a syna Milana. 

26. 8. Za Ladislava Kulhavého, oboje rodiče a švagrovou 
Růženu. 

  17. 6. neděle 11. neděle v mezidobí 

    Nové Hrady: 8.30 mše sv. 

    Proseč: 10.00 mše sv. + první sv. přijímání 

    Perálec: --- není mše sv. 

  21. 6. čtvrtek Proseč: 17.30 modlitby matek 

  22. 6. pátek Nové Hrady: 18.00 Divadelní představení - Píseň o Bernadettě  

  24. 6. neděle Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

    Perálec: 11.00 poutní mše sv. 

    Nové Hrady: 18 - 20 svátost smíření, adorace 

  28. 6. čtvrtek Chotovice: 17.00 zakončení školního roku 

      19.00 vigilie sv. Petra a Pavla 

  29. 6. pátek Slavnost sv. Petra a Pavla 

    Proseč: 17.00 mše sv. a táborák na konec školního roku 

  1. 7. neděle 13. neděle v mezidobí 

    Proseč: 18 - 20  svátost smíření, adorace 

  5. 7. čtvrtek slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

    Proseč: 8.00 mše sv. 

    Nové Hrady: 9.30 mše sv. 

    Perálec: 17.00 svátost smíření 

      18.00 mše sv. 

    Proseč: 17.30 modlitby matek 

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

   Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

  8. 7. neděle 14. neděle v mezidobí 

    Chotovice: 11.00 poutní mše sv. 

    Perálec: 15.00 mše sv. 

  11. 7. středa Nové Hrady:  po mši sv. setkání seniorů 

    Proseč: 19.30 setkání nad katechismem 

  13. 7. pátek Česká Rybná: 15.30 mše sv. 

   Proseč: 18.30 mše sv. 

  15. 7. neděle 15. neděle v mezidobí 

    Příluka: 15.00  poutní mše sv. 

  19. 7. čtvrtek Proseč: 17.30 modlitby matek 

  22. 7. neděle 16. neděle v mezidobí 

  26. 7. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

      18.00 mše sv. 

  29. 7. neděle 17. neděle v mezidobí 

    Nové Hrady: 9.30 poutní mše sv., farní den 

    Nové Hrady: 18 - 20 svátost smíření, adorace 

  

P. Zdeněk Mach bude od 30. 7. do 10. 8. na dovolené,  
bohoslužby budou upřesněny v ohláškách.  

  2. 8. čtvrtek Proseč: 17.30 modlitby matek 

  4. 8. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

   Proseč: --- není mše sv. 

  5. 8. neděle 18. neděle v mezidobí 

  8. 8. středa Nové Hrady:   po mši sv. setkání seniorů 



Nové Hrady - intence a žalmy 
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 Mše sv. v Proseči v pondělí a ve čtvrtek budou  
 pouze podle ohlášení neděli předem 
 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 

Pravidelné bohoslužby                

  
Proseč Nové Hrady Perálec 

NE 8.00 9.30 11.00 
PO 7.45     

ST 18.30 8.00  

ČT 7.45     

PÁ 18.30   
SO 18.30     

  12. 8. neděle 19. neděle v mezidobí 

    Proseč: 18 - 20  svátost smíření, adorace 

14. - 19. 8. CSM Žďár nad Sázavou - P. Zdeněk Mach doprovází mládež                                                 
na toto setkání, bohoslužby budou upřesněny v ohláškách. 

  15. 8. středa Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

   Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

    Proseč: 18.30 mše sv. 

  16. 8. čtvrtek Proseč: 17.30 modlitby matek 

  19. 8. neděle 20. neděle v mezidobí 

  22. 8. středa Proseč: 19.30 setkání nad katechismem 

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

    Proseč: 18.30 mše sv. 

  26. 8. neděle 21. neděle v mezidobí 

    Nové Hrady: 18 - 20 svátost smíření, adorace 

  30. 8. čtvrtek Proseč: 17.30 modlitby matek 

  31. 8. pátek Proseč: 17.00 mše sv. a táborák na konec prázdnin 

  1. 9. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

  2. 9. neděle 22. neděle v mezidobí 

  Pouť farností na Chlumek u Luže, mše sv. v 11.30 

  Ve farnostech nebudou nedělní mše sv. 

    Proseč: 18 - 20  svátost smíření, adorace 

  6. 9. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

    18.00 mše sv. 

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

   Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

  9. 9. neděle 23. neděle v mezidobí 

    žehnání školákům a školních pomůcek 

  13. 9. čtvrtek Proseč: 17.30 modlitby matek 

  14. 9. pátek Česká Rybná: 15.30 mše sv. 

   Proseč: 17.30 mše sv., setkání starších školáků 

  15. 9. sobota Brno – Žabovřesky: 11.00 kněžské svěcení Václava Jiráčka 

  16. 9. neděle 24. neděle v mezidobí 

  23. 9. neděle 25. neděle v mezidobí 

    Nové Hrady: 14.00 primiční mše sv. 

  V Proseči a v Perálci mše sv. nebudou. 

20. 6. Za Jana Novotného, dceru, vnuka, rodiče a rod 
Němců. 

24. 6. Za Josefa Chadimu, rodiny jeho dětí a rod Nováků. 
ž: Anežka Nováková 

27. 6. Za Josefa Černého a rodiče. 

1. 7. Za Jaroslava Holomka a manželku a živé i zemřelé z 
rodiny Holomkovy a Famfulíkovy.                              
ž: Dáša Nováková 

4. 7. Za Marii Krátkou, manžela a rodiče z obojí strany. 

6. 7. Za Kateřinu Vávrovou, manžela a živé i mrtvé z 
toho rodu. 

7. 7. Za živé i zemřelé z rodin Nyklových, Flídrových, 
Kotoulkovy,Červených a Černínových. 

8. 7. Za Ladislava Novotného, manželku a pana děkana 
Říhu.                                                                                  
ž: Vendula Nováková 

11. 7. Za Libuši Zahradníkovou a manžela. 

15. 7. Za Josefa Kopeckého a manželku.                               
ž: Vendula Axmanová 

18. 7. Na poděkování a za babičku. 

22. 7. Za Kateřinu Vávrovou, manžela, rodiče a sourozen-
ce.                                                                                                  
ž: Karel Vopařil 

25. 7. Za Josefa Chadimu, rodiče z obojí strany a Jaroslava 
Jiráska a nemocné dítě. 

29. 7.  Na poděkování za dožitých 70 let života s prosbou 
o Boží ochranu pro celou velkou rodinu.                              
ž: Růžena Odehnalová 

1. 8. Za Boženu Vávrovou, manžela a obojí rodiče. 

4. 8. Za P. Lanka. 

5. 8. Za živé a zemřelé rodiny Macákovy, Nešporovy a 
Františku Koníčkovu.                                                         
ž: Romana Poslušná 

8. 8. Za Vladimíra Jetmara a rodiče. 

12. 8. Za Marii a Vincence Halouskovy.                                      
ž: Anežka Nováková 

15. 8. Za Josefa Brůnu a živé i zemřelé z rodiny Brůnovy. 

19. 8. Za živé i zemřelé členy rodu Poslušných a Andrlova. 
ž: Dáša Nováková 

22. 8. Na poděkování za léta společného života. 

26. 8. Za Josefa Boštíka, manželku, zetě a celý rod.                              
ž: Vendula Nováková 

29. 8. Za Ladislava Víška a otce. 

2. 9. pouť na Chlumek 

5. 9. Na poděkování a za ochranu Boží pro rodiny Ně-
mečkovy, Horákovy a Nešporovy. 

7. 9. Za Marii Formánkovou, manžela, rodiče, sourozen-
ce a živé i zemřelé z toho rodu. 

8. 8. Za rodiny Jiskrovy, Burešovy, Stratílkovy, živé i 
zemřelé a duše v očistci. 

9. 9. Za Ludvíka Mihu, manželku a rodiče z obojí strany. 
ž: Petr Poslušný 

12. 9. Za Marii a Josefa Bartoše, rodiče z obojí strany. 

16. 9. Za Marii a Stanislava Sokolovy a rodiče z obojí 
strany.                                                                                 
ž: Vendula Axmanová 

Kalendář Intence 
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Ohlédnutí  

     Chci se s vámi podělit o zážitek, 

který se mi přihodil sice už velmi dáv-

no (z hlavního "aktéra" jistě už vyrostl 

mladý muž), ale já na ten úžasný oka-

mžik velmi ráda vzpomínám.  Jela  

jsem  autobusem   a v Nových Hradech 

tenkrát ten spoj čekal na příjezd auto-

busu od Příluky. Byl navečer, po-

chmurné podzimní počasí, každý už se 

viděl doma v teple. Už jsme chvíli če-

kali, nebylo nás mnoho, ale byla tam 

maminka s asi  tříletým chlapečkem. 

Nálada ponurá, ospalá a najednou do 

toho "dusna" ten chlapeček hlasitě sdě-

luje své mamince: "Maminto, já tě 

mám tak lát!" Vtom v autobuse vysvit-

lo sluníčko, všichni pookřáli, začali se 

usmívat, nejvíc na tu šťastnou dvojici, 

možná i někteří v koutku duše záviděli. 

Věřte mi, že mnohokrát se mi tento 

okamžik vybavil. Jak málo stačí, aby 

bylo mezi lidmi radostně, veselo. Měli 

bychom využít každé příležitosti (dobu 

     Proč se ohlížet zpět – má to vůbec 

nějakou cenu? Čas se zpátky vzít nedá, 

ale dá se posoudit, co by se mohlo udě-

lat lépe, nebo si pochválit, co se nám 

povedlo. A na to jsme všichni určitě 

moc citliví a naplní nás to radostí, když 

nás někdo pochválí a povzbudí. 

     Prožili jsme krásně Svatý týden a 

opravdu radostné a slavné Velikonoce. 

A otec Zdeněk nás ještě mnohokrát 

nabádal „Zpívejte to Aleluja ještě více 

radostněji!“ A tak jsme se snažili, i 

když jsme byli všichni řádně nachlaze-

ní a ochraptělí. Naši zpěváci to za nás 

vyzpívali opravdu s láskou a opravdu 

krásně. Dík vám. Děti se také snažily, i 

když jich o 1. neděli v dubnu bylo mé-

ně, ale zpívaly velmi pěkně. Dík také 

vám. A za to zpívání dětem maličko o 

našem kostelíčku. 

     Máme zde krásnou křížovou cestu, 

která začíná u hlavního oltáře na pravé 

straně, ale ne u 1. zastavení, ale Pánem 

Ježíšem obnaženým, zbičovaným a 

uvázaným u kůlu. Pak jsou nádherně 

mistrně namalované obrazy od 1. do 

14. zastavení a končí sochou Panny 

Marie na levé straně ve zdi u oltáře, ze 

které je vidět její ohromná bolest nad 

smrtí jejího syna. Ale ta trvala jen 3 

dny a Kristus vstal z mrtvých. A tak 

nám tato událost dává také do života 

hodně síly a víru v náš život věčný. 

     A celý náš kostelíček se začíná pro-

bouzet do nové krásy. Práce pokračují 

dobře a starostí okolo toho je pro pana 

faráře a farní radu opravdu hodně. Za 

vše velký dík. My ostatní se budeme 

připojovat nejvíce modlitbou a prosbou 

o Boží pomoc a ochranu Panny Marie, 

aby se nikdo nezranil a práce se dobře a 

včas povedla. 

     A tento čtvrtek, t. j. zítra už máme 

svátek Nanebevstoupení Páně a za 10 

dní po něm slavnost letnic – Seslání 

Ducha Svatého. Jsou to ohromné udá-

losti pro náš liturgický úsek církevního 

roku. My si musíme zvláště v tuto dobu 

uvědomovat, za co bychom měli v naší 

farnosti nejvíce prosit. Abychom nesta-

věli Babylonskou věž, kde Bůh všem 

zmátl jazyky, protože ji stavěli jen pro 

svou slávu a pýchu. Ale prožívali jsme 

letnice pro Boží slávu a prosili o milost 

Ducha Svatého a oheň lásky do našich 

srdcí mezi námi všemi křesťany i ne-

křesťany a zvláště těmi nejpotřebnější-

mi a nejnutnějšími. 

     Ale nejvíce mezi námi a naší farnos-

tí. Abychom si byli jeden druhému 

oporou a dovedli se na sebe upřímně a od 

srdce usmát a nebáli se někoho o něco 

požádat, když jsme v nouzi a něco potře-

bujeme. Duchu Svatý, dej nám dar vidět 

v každém svém bližním Ježíše Krista a žít 

jako člověk, kterému se dá říkat křesťan. 

Dej nám, abychom prožívali tu převzác-

nou oběť mše svaté, kterou jsi nám usta-

novil, jako oběť vzkříšení a ne bolesti. 

Abychom odcházeli z kostela radostní a 

usměvaví, a ne vážní a smutní. Myslím, 

že to za to stojí, když si odnášíme Pána 

Ježíše s sebou domů. 

     Také nás moc těší, že se letos objevilo 

tolik snoubenců, kteří chtějí začít v naší 

farnosti nový křesťanský život. My se za 

vás všechny budeme modlit a to, abyste 

v tomto díle vytrvali, aby se naše farnost 

rozrostla o nové mladé křesťany. Vždyť 

není na světě nic krásnějšího a důležitější-

ho, než dobře fungující mladé rodiny. 

     Také nezapomínáme na našeho novok-

něze Václava modlitbou, aby mu Pán dal 

hodně síly a celý život mu žehnal. 

     Do příštích dnů vám, pane faráři, milé 

děti, sestry a bratři přeji hodně síly, rados-

ti, víry a lásky, aby se nám všem povedlo 

milovat se vzájemně zase alespoň o malý 

kousek lépe.  

S. P.  

"Mám tě tak lát!"  

nějakého čekání, klidu, setkání atd.) ke 

sdělení našim blízkým, že je máme 

rádi, že si jich vážíme, že nám je s nimi 

dobře. V rodinách, v zaměstnání 

v sousedství i v našem farním společen-

ství. Právě minulá neděle nám nabízela 

takovou příležitost, pobýt s přáteli. Far-

ní den se po všech stránkách vydařil, 

ale byla velká škoda, že se nás proseč-

ských nesešlo víc. Velké poděkování 

patří všem, kdo se na jeho přípravě 

podíleli - upřímný dík, a vše nechť vám 

odplatí sám Pán Bůh. 

     Ještě mi dovolte, abych vám touto 

cestou poděkovala za vaši štědrost, 

jakou jste prokázali v případě mé žá-

dosti o finanční podporu na nákup kvě-

tin pro náš kostel. A proč pokladnička 

zůstává i nadále? Vždyť už něco zase 

vyroste na zahrádce! Je to pravda, ale 

věřte mi, jsou taková období, kdy sku-

tečně není, buď množství, nebo kvalita. 

Tak si myslím, že kdybychom sem tam 

nějakou korunku vhodili do té naší 

"květinkové pokladničky", měli bychom 

rezervu na "horší" časy. Moje maminka 

mi říkávala: "Pamatuj si, pro Pána Boha 

máme dávat jen to nejlepší" a tak se sna-

žím dělat Mu radost, alespoň trošku, hez-

kými květinami. 

     Všem dobrodincům mnohokrát děkuji 

a přeji si, abychom se v tom našem koste-

líčku všichni v lásce a radosti často setká-

vali. 

Vaše vděčná Eva Rabová 
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Svatý Prokop  
     Prokop byl rodem 

Čech, pocházel ze vsi 

Chotouň. Byl synem 

zdejšího vladyky. Stal 

se světským knězem. 

Byl vzdělán po slo-

vansku, a to na Vyše-

hradě, kde byla škola 

slovanského jazyka. 

Byl také mnichem 

řádu byzantského v 

slovanském klášteře 

na Vyšehradě při Du-

naji. Jako kněz působil 

v Kouřimi, kde převlá-

dala slovanská boho-

služba. Kněz Prokop byl krátce ženat, 

což v té době bylo legální a měl syna 

Jimrama, který pak později byl po něm 

druhým opatem v budoucím sázavském 

klášteře. 

     Prokop zatoužil po klidu samoty. 

Odešel od světských záležitostí a i od 

své rodiny, stal se mnichem poustevní-

kem. Žil v lesní pustině v odlehlé jesky-

ni nad řekou Sázavou. Ani tehdy nezů-

stal dlouho utajen před lidmi, kteří při-

cházeli  za ním pro radu a poučení a také 

aby vyslechli kázání moudrého mnicha. 

Tam ho také objevil kníže Oldřich při 

lovu. Oblíbil si ho a pomohl mu založit 

klášter. Prokop shromáždil muže, kteří 

se podrobili jeho duchovnímu vedení a s 

nimi, v duchu Benediktovy řehole, kona-

li služby Boží a denní práce k vlastní 

obživě. 

Kronikář Kosmas o něm napsal:  

     Byl plný žáru lásky, pohostinnosti, 

nadán svatou rozumností,  hojně ozdo-

ben cudností, čist v pokorném milosr-

denství, prozíravý, mírnosti proslulý, pln 

překypující horlivosti ve víře, ovlažoval 

řečí svatého kázání prsa posluchačů 

jako jarní déšť v pravý čas vylitý a velmi 

prospěšně napravoval rádlem svého 

učení jejich mysli. Dále se ujímal chu-

dých s takovou láskou a štědrostí, jako 

Kristus byl viditelně přítomen. Utíkali k 

němu všichni chudáci a jeho přičiněním 

dostávali živobytí. Spěchalo k němu i 

množství věřících a zůstávali s ním a on 

je dobrotivě vítaje, choval se jako kvoč-

na, kuřátka pod svými křídly. 

     Tolik píše o něm Kosmas. 

     A tak během krátkého času se svými 

spolupracovníky vystavěl baziliku ke cti 

Nejsvětější rodičky Boží Marie a svaté-

ho Jana Křtitele. Velkého rozkvětu dosá-

hl sázavský klášter za 

knížete Břetislava I. 

Prokop byl prohlášen 

opatem kláštera. Břeti-

slav I. daroval klášteru 

velké pozemky, pole a 

louky na obou stra-

nách řeky Sázavy a 

lov v řece a velké lesní 

pozemky. Břetislav 

byl velkým ctitelem 

Prokopovým a v jeho 

době dosáhl sázavský 

klášter velkého roz-

květu. Sv. Prokop 

zemřel 25. března 

1053 a byl pochován pražským bisku-

pem Šebířem v sázavském kostele. 

     Po jeho smrti se stal opatem jeho syn 

Jimram a později synovec Vít. Ale za 

nástupce Břetislava byla  knížetem 

Spytihněvem zrušena slovanská boho-

služba, další panovník, kníže a pozdější 

král Vratislav II., zase slovanskou boho-

službu obnovil. Avšak další čeští panov-

níci slovanskou liturgii opět zrušili. 

     Až teprve český panovník Karel IV. 

po vzoru kláštera sázavského založil v 

Praze klášter na Slovanech se slovan-

skou bohoslužbou, která tam byla až do 

konce třicetileté války. 

     Dlouho čekal sv. Prokop na své sva-

tořečení. Papež Inocenc III. nechtěl k 

němu svolit, ale legenda praví, že se mu 

Prokop zjevoval ve snu a hrozil mu ber-

lou.  A tak byl Prokop prohlášen za sva-

tého v Římě, jako první český svatý, 

protože ostatní před ním byli svatořečeni 

v Čechách. Stalo se 4. července 1204. 

     V Praze na Slovanech byl po Proko-

povi evangeliář psaný cyrilicí, který se 

dostal až do Remeše do katedrály a svou 

přísahu na něm skládali francouzští krá-

lové. 

     Svatý Prokop byl v našich dějinách 

velmi uctíván i husity a zvlášť biskupem 

Janem Rokycanou. Vlastenci v 19. stole-

tí viděli v Prokopovi křesťanského Slo-

vana, a proto je jeho socha na sousoší 

sv. Václava v Praze na Václavském ná-

městí. 

     Den 4. červenec je svátkem svatého 

Prokopa a v té době je velká pouť na 

Sázavě. Svatý Prokop, protože bydlel v 

jeskyni, je také nazýván patronem horní-

ků, orby a zemědělské práce. Říkalo se o 

něm, že vládl křížem, a pluhem. 

Jaroslav Cibulka 

 

Den otců  
Historie 

     Tradici oslavy otců založila Ameri-

čanka Sonora Smart Dodd, a to již v 

roce 1910. Chtěla tak ocenit úsilí, s 

nímž se o ni a další čtyři sourozence 

staral její ovdovělý tatínek. První osla-

va Dne otců tak byla spíše soukromá a 

konala se v den narozenin Sonořina 

otce - tedy 19. června 1910 - ve městě 

Spokane ve státě Washington. Popula-

rita svátku sice rychle rostla, ale třetí 

červnová neděle se stala oficiálně 

Dnem otců až v roce 1966 díky prezi-

dentovi Lyndonu Johnsonovi. 

Čeští tátové chtějí také slavit  
Den otců  

     Slavíme různé svátky. V březnu je 

Mezinárodní den žen, prvního června 

Den dětí, druhou květnovou neděli 

Den matek, ale na tatínky se nějak 

zapomíná. Přitom ve světě se Den otců  

slaví už sto let. Prosadit ho také v Čes-

ku se již několik let snaží Liga otevře-

ných mužů (LOM) ve spolupráci se 

Sítí mateřských center. Zatím se to 

však nedaří. 

     Vážení tátové, otcové… Kdo z vás 

by chtěl tento rok oslavit Den otců, 

bude toto možné přesně o půlnoci dne 

tohoto svátku. Ti z vás, kteří by rádi 

tuto slavnost pomohli připravit, při-

píchněte si růžový špendlík do klopy 

saka, košile či trika. Účast tohoto 

špendlíku ve vašich klopách taktéž 

potvrzuje účast na této oslavě. Srdečně 

jsou zváni děti a matky s malým růžo-

vým špendlíkem v klopách svých hale-

nek, pulovrů případně košil. Více se 

dozvíte v průběhu vteřin, minut, hodin 

a dnů.á a můj vnitřní hlas mi napo-

mohli složit krátkou báseň, právě ke 

Dni otců, který se blíží ne a nezadrži-

telně: 

Předběžný program setkání  
24:00  slavnostní zahájení 
00:01  ochutnávky vlastních uzenin 
00:02  představení ručně  
 vyrobených tlačenek 
00:03  ochutnávky nealkoholických piv 

známých výrobců z celého světa 
00:04  loučení, farawell Dne otců 
00:05  ukončení oslavy Dne otců  
 společným odchodem  
 na ranní směnu 

Petr Poslušný 

Když je Den matek … proč není šroubků? 

To nemá výšku ∆ to nemá hloubku ᕃ. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1910
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vdova
http://cs.wikipedia.org/wiki/1966
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lyndon_B._Johnson
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INFORMACE O OBLASTNÍ CHARITĚ  
     Velmi často se v poslední době setká-

vám s otázkou: Co vlastně všechno charita 

dělá? Proto jsem se rozhodla vám napsat 

jazykem laickým, ne odborným o tom, co 

vlastně naše organizace poskytuje potřeb-

ným v našich farnostech. 

     V současné době poskytujeme spoluob-

čanům pečovatelskou službu – je to naše 

největší služba a potřebným sloužíme a 

pomáháme ve všem, co je spojené 

s obsluhou lidského těla – pomoc 

s hygienou, oblékání, pomoc při jídle… jak 

říkáme, péče o človíčka. Dále poskytneme 

spolupráci a pomoc  při  všem,  co je třeba 

v běžném provozu domácnosti – běžný 

úklid, nákup, příprava otopu…! Naše pečo-

vatelky mohou za vámi dojít nebo přijet 

několikrát denně a pomohou vám 

v krátkých časových intervalech s věcmi, 

které sami už nezvládáte. Péče v této službě 

je spoluhrazená klientem a to částkou 100 

korun za hodinu. Maximální možná úhrada 

pro pečovatelskou službu je 120 korun za 

hodinu. Pokud potřebuje pomoci, stačí 

zavolat na číslo 731 598 802 a požádat o 

setkání a naplánování služby p. Pitrovou. 

     Další naší službou je Osobní asistence – 

dalo by se říci, že tato služba pomáhá klien-

tům ve všem stejně jako pečovatelská služ-

ba, ale tato podpora a pomoc je intenzivněj-

ší a poskytuje se v delších časových inter-

valech. Pokud je potřeba, je možno zajistit 

pomocnici v domácnosti i 24 hodin denně, 

toto je však velmi finančně nákladné. Další 

alternativou poskytování této služby je 

pomoc při školní docházce a to v základní 

či speciální škole. I tato služba je realizová-

na za spoluúčasti klienta, cena za jednu 

hodinu je zde 65 - 100 korun. Pokud se 

rozhodnete pro tuto variantu služby, zavo-

lejte na tel. pí. Pitrové, stejně jako ve služ-

bě pečovatelské. Tyto dvě služby se dají u 

jednoho klienta velmi dobře kombinovat a 

jsou pak poskytovány souběžně. Vždy má-

me na paměti blaho a spokojenost klienta. 

     V domě sv. Josefa poskytujeme služby 

dvě. První je Denní stacionář  - zde tělesně, 

fyzicky a mentálně postiženým poskytuje-

me péči od 7.00 do 15.30. Tato péče je 

zaměřena na péči o vlastní tělo a rozvoj 

zachovaných schopností a dovedností. V 

loňském roce se služba začala poskytovat i 

seniorům. Klidné prostředí je zajištěno ve 

vybavené místnosti, o vaše babičky a dě-

dečky se stará asistent. Klientům poskytne-

me společné i individuální terapie. Rodina 

může v klidu odejít do zaměstnání a naši 

pracovníci přivezou svozovým vozem kli-

enty do centra, po celý den jim poskytnou 

program a odpoledne je opět rozvezou do 

domovů. Nemusíte se bát kontaktovat naše 

pracovnice, bude vám nabídnut den pobytu 

na zkoušku a potom se rozhodnete, jestli je 

naše služba pro vás to pravé. Pokud máte 

zájem, může přijít spolu s klientem i rodin-

ný příslušník. 

     Druhá služba jsou Sociálně terapeutické 

dílny. Zde je činnost zaměřená na nácvik 

pracovních návyků a je určená pro osoby 

vyloučené z trhu práce. V našich dílnách – 

šicí a tkalcovské, keramické a vazbě, prá-

delně, osobním rozvoji a na zahradě se 

pokoušíme o simulaci pracovních povin-

ností a běžných pracovních návyků. Často 

se setkáváme s klienty, kteří absolvovali 

speciální školu a nikdy se jim nepodařilo 

najít pracovní uplatnění. Pokud si myslíte, 

že vám tyto dvě služby pomohou zlepšit 

kvalitu života, volejte pí. Švecovou na tel. 

731 598 809. 

     V tomto místě mého povídání musím 

začít o naší chráněné dílně. Již třetím 

rokem provozujeme řádnou chráněnou 

dílnu PEReCHARita tedy PERCHAR 

s.r.o., která je dceřinou společností charity 

a zabývá se zaměstnáváním osob 

s postižením. Stručně řečeno, zde zaměst-

náme osoby, které mají částečný či plný 

invalidní důchod. Právě v návaznosti na 

Sociálně terapeutické dílny, kde si často 

pracovníky této firmy vychováváme. Hlav-

ním předmětem činnosti této organizace je 

provoz prádelny. Pereme prádlo pro hotely, 

ubytovny, dětské domovy, sociální a zdra-

votní služby… Výrobky ostatních dílen 

prodáváme ve čtyřech obchodech na zákla-

dě komisionářské smlouvy a nově i ve 

vlastním obchodě v Hlinsku. Naše pracov-

níky potkáte také se stánkem na jarmarcích 

a trzích v okolí. Tato organizace se 

v letošním roce stala plátcem DPH. Částeč-

ná úhrada provozních a mzdových nákladů 

je čerpána ÚP, na základě zákona o zaměst-

nanosti. 

     Naší nejnovější službou jsou Sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

v tomto středisku pět pracovnic spolupracu-

je s 30 rodinami. Tato péče se zaměřuje na 

rodinu. V první variantě na rodinu, ve které 

jsou děti v pěstounské péči. Podporujeme a 

doprovázíme rodiny na jejich nelehké ces-

tě! Druhou variantou této služby je pomoc 

rodinám, které nezvládají každodenní mra-

venčí práci se svými ratolestmi. Těžko 

zvládají chod domácnosti.  Zde  se  nejčas-

těji   řeší   velká zadluženost rodin,  ne-

schopnost  výchovy dětí  a   neobratnost  v 

předání    skutečných pracovních a také 

rodičovských kompetencí. Naše sasanky, 

jak pracovnicím přezdíváme, trpělivě na-

vštěvují rodiny na základě pověření Sociál-

ně právní ochrany dítěte /OSPOD/ a pracují 

na obnovení všech potřebných kompetencí. 

Velmi často je práce orientována k zabrá-

nění odebrání dětí do ústavní péče. Pomoc 

může být realizována přímo, není nutno 

rodinu podporovat pouze přes OSPOD. 

Kontakt na vedoucí této služby pí. Fiedle-

rovou je 731 598 802. 

     Všichni, kdo sledují pohyb našich aut po 

regionu, si všimli, že přes naše vesnice 

projíždí mnoho aut charity, je jich již deva-

tenáct! Novou službou je Ošetřovatelská služ-

ba, tedy sestřičky. O pomoc sestřiček si může-

te zavolat na tel. 777 736 091 a potřebné zdra-

votní úkony si domluvíte s naší vrchní sestřič-

kou pí. L. Hladkou. Pokud potřebuje zdravot-

ní pomoc, je nutné požádat obvodního či od-

borného lékaře o vypsání tzv. poukazu. Na 

základě tohoto poukazu Vám poskytneme 

odbornou zdravotní péči, kterou za Vás uhradí 

pojišťovna. V současné době jsme schopni 

poskytnout i péči o umírajícího pacienta – 

tedy domácí hospicovou péči. 

     V prostorách farního úřadu v Proseči je 

provozováno středisko Rodinného a mateřské-

ho centra MIKEŠ. Zde se můžete zapojit do 

kombinovaných programů pro maminky i  

otce s dětmi. Tyto programy má na starost L. 

Dostálová na tel. 731 598 803. 

     Druhým rokem se nám podařilo sehnat 

finanční prostředky na provoz Potravinové 

pomoci, zde se snažíme usnadnit život sociál-

ně nejslabším rodinám na území Pardubické-

ho kraje. Kontaktujeme výrobce a prodejce 

potravin a potřeb pro domácnost a žádáme o 

věcné dary. Většinou se jedná o přebytky, 

kterým např. brzy skončí doporučená doba 

trvanlivosti. Tyto přebytky jsou často naprosto 

nesmyslně likvidovány. Naše organizace 

všechny dary na základě smlouvy přijme a 

rozdává je vytipovaným rodinám. Potřebné 

rodiny určí OSPOD na městských sociálních 

odborech. Minimálně jednou za měsíc dosta-

nou tyto rodiny příděl základních potravin. 

     Díky spojení naší organizace s Farní chari-

tou Hlinsko jsme získali další dům, který po-

třebuje rekonstrukci. Sídlo charity v Hlinsku 

je Erbenova 730, zde jsou kanceláře a zázemí  

pro  pracovníky  středisek  v Hlinsku a prodej-

na církevních předmětů a potřeb. V současné 

době se chceme ucházet o podporu 

z evropských fondů, která by měla posloužit 

k rekonstrukci tohoto domu. Naším cílem je 

zde zbudovat tři samostatné bytové jednotky 

azylového charakteru, zejména pro matky 

s dětmi a další potřebné zájemce. 

     Dnes jsem vám pověděla pouze o základ-

ních projektech naší organizace. Služby po-

skytujeme ještě v několika dalších střediscích, 

ale o tom třeba někdy příště. Díky Bohu mů-

žeme poskytovat služby na velkém území 

mnoha lidem v přirozeném domácím prostředí 

a tím podpořit a zajistit možnost žít doma. 

Pokud máte pocit, že naše pracovnice mohou 

pomoci a posloužit právě vám, nebo vašim 

přátelům a blízkým, neváhejte zavolat a do-

mluvit si setkání s některou z našich pracov-

nic. Budeme se snažit najít pro vás tu nej-

vhodnější alternativu a pomůžeme vám 

s vyřízením finančních prostředků na tuto péči 

– příspěvku na péči. 

     Přeji vám všem požehnané dny, hojnost 

Božího požehnání a darů Ducha svatého. 

Blanka Vopařilová - ředitelka OCH NH          



 

     Od května 2012 nám do péče přibylo další miminko, dávno 

je pryč doba začátku, kdy jsme s kolegyní pracovaly s 5 rodina-

mi. Ve 30 rodinách, se kterými současně spolupracujeme, je 

celkem 117 členů. Jde často o rodiny vícečetné (i 5 dětí ) a 

naším společným cílem je např.: 

1. pomocí spolupráce s rodiči dát jinou šanci jejich dětem 

naučit je hospodařit; naučit je pečovat o domácnost; naučit je 

jednat na úřadech; ukázat jim, jak se starat o děti, jak si s nimi 

hrát. 

2. podpořit pěstounské rodiny v jejich úsilí dát šanci na normál-

ní život „cizího“ dítěte 
dát jim psychickou podporu v těžkých chvílích; ocenit jejich 

snahu; být naslouchajícím pro dítě. 

     Doba, kdy nám v reklamě nabízejí usměvavou rodinu, která 

čeká trojčátka a otec je šťastný, že si může vzít úvěr nebankovní 

instituce, je pro některé z našich rodin nečitelná. Ostatně, umíte 

si vypočítat, kolik je ta výbavička nakonec bude stát??? Ne-

chceme se nikoho zastávat. Je pravda, že každý si za svou situa-

ci zodpovídá sám. Někteří ovšem mají více schopností tyto kri-

tické situace řešit anebo se do nich nedostat. Někteří jich mají 

tak málo, že naši pomoc intenzivně potřebují.  

     Velkou mezeru stále shledáváme v roli státu. Ten by mohl 

některým situacím předejít přijatelnější legislativou.  Stále věří-

me, že si naše vláda uvědomuje situaci a že se můžeme těšit na 

brzké řešení pro nás často neřešitelných situací. Vždyť si zkuste 

vychovávat své děti - občany, když nemáte na chleba a na dveře 

vám buší exekutor. Děkujeme za důvěru rodin, které uznávají 

své nedostatky a chtějí je řešit, a rodin, které se starají o děti 

těch, kteří o ně péči nezvládli. Musíme doufat, že líp bude.  

 

     Již 17 let pořádá Nadace televize Nova charitativní koncert Chceme žít s vámi pro handicapované občany z celé České 

republiky. Letos jsme se této akce zúčastnili již po šesté a opět jsme nelitovali. Pražská O2 Aréna praskala ve švech a na 7 000 

lidí si užívalo vystoupení Michala Davida, Petra Koláře, Heidi Janků, Petry Černocké, Karla Emanuela Gotta, Miroslava Žbir-

ky a skupin Hamleti a Maxim turbulenc. Celé odpoledne zpestřili svým moderováním Adéla a Dalibor Gondíkovi. Výlet do 

Prahy byl pro všechny velkou událostí, po cestě v autobuse i v Aréně vládla úžasná atmosféra. Díky patří všem organizáto-

rům, protože tak dobře a bez jediného zaváhání připravit tento velkolepý koncert, je opravdu výjimečné. A ještě jedno velké 

díky patří ochotnému a milému panu řidiči Josefu Vrabcovi, který s námi tento výlet absolvoval a ve všem nám vyšel vstříc. 

     V úterý 22. května 2012 jsme se vydali na dopolední 

vycházku do Nových Hradů. Naším cílem bylo projít 

zámecké bludiště, které leží v areálu zahrady. Cíl byl 

splněn a ještě nám příjemně vyhládlo na zpáteční cestě. 

Dalším výletům zdar. 

Pracovníci a uživatelé denního stacionáře  

a Sociálně terapeutických dílen v Chotovicích. 

Pohodové chvíle pro rodiče s dětmi. 

ÚTERÝ:    9 - 12 h   (program od 10 hodin) 

ČTVRTEK: 9 - 12 h   (program od 10 hodin) 

+ NÁRAZOVÉ ODPOLEDNÍ PROGRAMY 

Příspěvek: 10 Kč za dítě starší 1 roku,  další dítě 5 Kč. 

Najdete nás na římskokatolické faře v Proseči. 

rcmikes.webnode.cz 

Upozornění pro návštěvníky:  

V měsících červenec a srpen bude provoz centra přerušen. 

Těšíme se na vás opět od 4. září 2012 v obvyklém čase   
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     Rádi bychom Vás informovali o rozšíření působnosti charitní pečovatelské služby. V lednu 2012 nás oslovili starosta obce 

Krouna, starostka městyse Trhová Kamenice a starostka města Hlinsko s návrhem převzetí jejich pečovatelských služeb. Sou-

částí jsou i dva městské domy v Hlinsku (dříve domy s pečovatelskou službou), kde bydlí převážně senioři. I v těchto domech 

je služba poskytována každý den. Tyto pečovatelské služby jsme převzali v dubnu společně s jejich dosavadními uživateli. 

V současné době má pečovatelská služba dvě zázemí. Jedno středisko je v Hlinsku, kde poskytuje služby 11 pečovatelek 

v terénu téměř 200 uživatelům, kteří jsou jak z Hlinska, tak i z okolních obcí. Druhé středisko je v Chotovicích, kde službu 

poskytují 4 pečovatelky zhruba 45 uživatelům v okolí Chotovic. Našim cílem a zájmem je nabídnout a poskytnout kvalitní 

službu nejméně 320 uživatelům. 

Gabriela Pitrová - vedoucí Charitní pečovatelské služby a osobní asistence a Josef Šmolík - sociální pracovník 

•   I N F O R M A C E   Z   P E Č O V A T E L S K É   S L U Ž B Y      •  

•   K O N C E R T   C H C E M E   Ž Í T   S   V Á M I   •  

•   P O J Ď M E   S P O L E Č N Ě   Z A B L O U D I T   •  •   S A S R D   •  

•   S O C I Á L N Ě   A K T I V I Z A Č N Í   S L U Ž B Y   P R O   R O D I N Y   S   D Ě T M I   •  

INFORMACE O OBLASTNÍ CHARITĚ  



     V neděli 3. června 2012 by slavil deva-

desátiny náš prosečský pan farář Josef Če-

chal. Všichni vzpomínáme s vděčností na 

jeho neúnavnou pastoraci, kterou považoval 

za své absolutní poslání. Pro každého měl 

především vlídnost a lásku, obvykle okořeně-

nou špetkou humoru. Jednou řekl, že nejvíc 

ze všeho si přeje, aby vedle sebe neustále cítil  

Boží přítomnost a blízkost. Věříme,  že  je  

mu  to  nyní v plnosti dopřáno.  

ms 

•   P.   J O S E F   Č E C H A L   •  

     V Katolickém týdeníku č. 22 (tam viz 

více) byly uveřejněny dva články o nově vy-

dané knize Velké příběhy Bible,  ve které 

úvodní slovo má Dominik Duka. Kniha je 

dílem Jindřicha Cigánka, ne teologa, ale tech-

nika. Je zajímavá tím, že dává šanci hlouběji 

poznat Knihu knih, a to velmi přístupnou 

formou. Bible sama není snadná četba a vy-

žaduje poměrně dost předchozích znalostí.  

„Je to přesně to, co laik potřebuje vědět, aniž 

je zahlcován nezáživnými informacemi. Svěže 

napsané a instruktivní jsou i vysvětlující po-

známky pod čarou a nechybí ani biblické 

mapy, překlady či rejstříky...“ 

     Kniha má 768 stran, vázaná v kůži stojí 2 

400 Kč, jinak běžná cena je 699 Kč, přímo od 

vydavatelství za 503 Kč. Budu si ji objedná-

vat a nabízím možnost dodání bez ceny poš-

tovného každému, kdo by měl o tuto knihu 

zájem (tedy za 503 Kč). 

Marie Sodomková  

tel. 777 01 20 66. 

•  V E L K É   P Ř Í B Ě H Y   B I B L E   •  
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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 můžete zasílat na e-mail: fs@1969.cz. Uzávěrka příštího vydání: 2. 9. 2012. 

REZERVACE MÍSTENEK: 723 468 588, ROUSAR.MARTIN@CENTRUM.CZ 


