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FARNÍ SPOLEČENSTVÍ 
Proseč • Nové Hrady • Perálec  

Milí farníci, 
     díky tomuto našemu časopisu vás mohu pozdravit a povzbudit. Také my všichni můžeme spo-

lečně komunikovat co pěkného jsme prožili či co chystáme, a další hodnotné věci. Velice děkuji 

za všechny vaše příspěvky a manželům Poslušným, především Romaně, za její úžasnou práci na 

sestavení časopisu. 

     Nejvýznamnější událostí minulých měsíců byla v Proseči jistě oslava 100. výročí přestavby 

kostela a jeho posvěcení. Srdečně děkuji všem, kteří se do oslav aktivně zapojili. O jejich průběhu 

se dočtete v článku Kristýny Řebíčkové, která byla hlavní organizátorkou Noci kostelů a sobotní-

ho koncertu. Děkuji i všem hostům, kteří přijali naše pozvání a oslav se zúčastnili. Děkuji také za 

finanční podporu Městu Proseč.  Jedním ze zajímavých dat přestavby kostela je 22. červen 1913, 

kdy se v novém kostele poprvé konala mše sv. a den před tím byly zkolaudovány varhany.  I další 

události spojené s výročím sta let si budeme připomínat ještě během zbývajících měsíců tohoto 

roku. 

     Mnozí z vás zaznamenali, že zvon v Proseči přestal na víc než týden odbíjet. Bylo to z důvodu 

poruchy srdce zvonu, které se „jak když střihne“, ulomilo. Firma, která renovovala a elektrizovala 

zvon v roce 2004, pružně zareagovala na tuto poruchu a instalovali nové srdce, neboť zlomené již 

nelze použít. Můžeme se nyní opět těšit z libého a jasného hlasu našeho zvonu. 

     Všichni se již těšíme na období prázdnin a dovolených, abychom vystoupili z koloběhu každo-

denního shonu a načerpali nových sil. Moje zamyšlení směřuje k tomu, abychom se sami sebe 

ptali a pravdivě si odpověděli na otázku – Kdo nebo co je zdrojem pro obnovení mých sil? Naše 

doba nám nabízí mnohé způsoby aktivního či pasivního odpočinku. Vyrostl velký obor komerce, 

který se zabývá odpočinkem, dovolenými či cestováním. Můžeme navštívit mnohé zajímavosti a 

různé lokality, které nám zdravotně prospívají, místa, kde si odpočine naše tělo. Avšak málokterá 

cestovní kancelář nabídne také duchovní rekreaci. 
     Posilu a obnovu pro tělo nacházíme v odpočinku, zdravé stravě i nezkaženém vzduchu. Podob-

ně je to i s posilou pro duši. Modlitba je pro duši dýchání a pokrm duchovní (Boží slovo a eucha-

ristie), působí pro duši podobně jako pokrm tělesný pro tělo. Odpočinkem pro duši je spočinutí 

v Boží náruči, kde se cítíme dobře a bezpečně.  

(pokračování na str. 2) 
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•   M I L Í   F A R N Í C I   • 
Ani o dovolené či prázdninách nepřestáváme 

dýchat nebo jíst, ale snažíme se dýchat zdravější 

vzduch a stravujeme se většinou také chutněji a 

lépe. Nezapomínejme ani na dýchání a stravu 

duchovní, aby naše duše netrpěla. 

     Přeji vám i vašim blízkým, abyste si o prázd-

ninách a dovolených odpočinuli jak na těle, tak 

na duši. 

žehná vám k tomu o. Zdeněk     

Rokole a Suchdol 
     Vyjeli jsme ráno brzy, bylo krásné ráno, sluníčko nám svítilo celý den – 

den Panny Marie - 8. květen. Poutníky jsme postupně přibírali, poslední 

jsme přivítali ve Vysokém Mýtě. Vedoucí zájezdu Jaruška Jílková nás přiví-

tala a seznámila s programem zájezdu. P. Zdeněk zahájil tuto pouť modlit-

bou a připomněl, že jsme poutníci na cestě. První zastávka byla Rokole – 

poutní místo  u Nového Města nad Metují. V kostele  Panny  Marie Rokol-

ské  sloužil  P. Zdeněk  mši svatou.  Sestra  matka představená Václava nás  

seznámila s jejich komunitou a my jsme si prošli a zastavili se v jednotlivých 

kapličkách a vyprošovali potřebné milosti. Podle legendy se zde zjevila Pan-

na Maria. Malé děvčátko zabloudilo ve zdejších hlubokých lesích, prosilo o 

pomoc Pannu Marii a ta se dívce zjevila a vyvedla ji za ruku z lesa ven. 

V místě zjevení vytryskl pramen a vznikla tu studánka, jejíž voda podle le-

gendy uzdravila slepého synka lesníka. Vedle kostela stojí dřevěná stavba 

„Loreta“, kde jsou obrazy sedmi bolestí Panny Marie. Vzniklo zde duchovní 

centrum schönstattského hnutí v České republice.  Zakladatel hnutí byl P. 

Kentennich, který uzavřel se svými svěřenci 11. 8. 1939 úmluvu lásky 

s Pannou Marií. Slova „Nic bez tebe, nic bez nás“ vyjadřují stěžejní myšlen-

ku této úmluvy. Od té doby se stala Rokole kolébkou a centrem schönstatt-

ského hnutí u nás. V roce 1997 byla posvěcena první originální kaplička 

v Čechách – kopie původní kapličky v Schönstattě.  Je to  143.  schönstatt-

ská kaplička na světě. Tři roky nato byl vybudován v její blízkosti provinční 

dům, kde v současné době žije 22 sester. Na hřbitově, kde jsou pochovány 

sestry, jsme položili kytičku sestře Marii, která zemřela letos v 93 letech. 

Toto místo můžete kdykoliv navštívit, ve studánce nabrat vodu a místo si 

projít a duchovně se povzbudit. Naše cesta dále pokračovala do Police nad 

Metují, kde jsme navštívili muzeum Merkur. Zajímalo to nejen děti, ale i 

dospělé. Mohli si i sestavit ze stavebnice nějaký svůj model.  Polední siesta 

– procházka okolo jezera se starým hradem – Jiráskovy skály. Autobusem 

jsme dojeli do Suchdola, místa zjevení Panny Marie. O tomto zjevení napsal 

knihu „Suchdolská kaplička“ Josef Macek (nakladatelství Miroslav Šmída). 

Tato událost přesáhla svým významem region obce i celého Policka. Toto 

zjevení se událo v letech 1892–1895 Kristině Ryngelové. Procházeli jsme 

okolo křížové cesty a navštívili kapličky. Poutníci si odváželi z pramene od 

kapličky vodu, která vyvěrá ze skály. Cestou domů jsme si zazpívali, děti, 

mladí i starší, a děkovali za pěkně prožitý den, na který rádi vzpomínáme. 

Stanislava Vopařilová 

•   V Ý L E T   F A R N O S T I   • 

     Dne 14. 4. 2013 

v kostele sv. Jakuba 

v Nových Hradech zpívali 

a na dobové nástroje hráli 

Jitka Molavcová a Alféd 

Strejček. Toto představení 

věnovali charitativně pro 

farnost Nové Hrady. Výtě-

žek byl předán P. Zdeňkovi 

a bude použit na probíhají-

cí opravy kostela a fary. 

Ohlasy na toto představení: 

„Bylo to krásné“. Děkuji 

sponzorům za dárky pro 

účinkující. 

•   M O D L I T B Y   A   M E D I T A C E   O   L Á S C E   A   N A D Ě J I  •  

     Děkuji všem rodičům, kteří se aktivně podí-

lejí na rozvíjení víry svých dětí, jak to slibovali 

při jejich křtu (…že je vychováte ve víře v Pána 

Ježíše a že je budete učit milovat Boha a bližní-

ho, jak nám to Pán Ježíš přikázal). Odpovědnost 

za jejich výchovu a vzdělání leží na vašich bed-

rech, avšak nechceme vás v tom nechat samot-

né, proto nabízíme vašim dětem výuku nábo-

ženství. Chci vás povzbudit, abyste ani vy ani 

vaše děti nechápali výuku náboženství jen jako 

nějaký kroužek (i když se mi zdá, že někteří 

dávají větší váhu různým kroužkům na úkor 

náboženství). Jakou důležitost dáváte vy, rodiče 

vztahu ke Kristu a naplňování jeho slov i jeho 

odkazu, takovou si většinou odnesou do života i 

vaše děti. Když slevujete z odpovědnosti ve 

věcech víry, vaše děti budou slevovat ještě více. 

Když budete přistupovat k závazkům víry lax-

ně, vaše děti většinou budou ještě laxnější. Pro-

to děkuji všem rodičům, kteří berou své poslání 

ve vedení dětí odpovědně a mohou Bohu říci: 

„Nezanedbali jsme, co jsi nám svěřil“. Někdy 

nám svoboda a přehršel nabídek vytváří více 

překážek než jasný nepřítel, který nám životu 

z víry a jejímu vyznávání úpěnlivě brání, a 

dobře víme, že si máme dát na něj pozor. Dnes 

se nám jasný rozdíl mezi dobrem a zlem pro 

naše potomky stírá, neboť se nám jeví mnohé 

jako dobré či užitečné a snadno tomu dáme 

přednost před nabídkou rozvoje duchovní rovi-

ny. („Tou se přeci neuživí či neproslaví.“) Tak 

děti vnímají, že mnohé různé věci jsou přeci jen 

důležitější než plný život s Kristem. Chtěl jsem 

ukázat, že se nám někdy při výchově zamotává 

žebříček hodnot a ztrácí postoj zodpovědnosti, 

který jsme i v duchovní rovině na sebe přijali. 

Proto vyprošuji vám, rodičům Boží milosti po-

třebné pro dobré vedení a výchovu vašich dětí. 

Váš o. Zdeněk 

Poděkování zodpovědným  
rodičům 
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     Mnozí v Proseči jste zazname-

nali, že nám na nějaký čas zmizel 

kovový kříž na náměstí před koste-

lem a pak se navrátil mnohem 

krásnější než předtím. Stalo se tak 

v rámci opravy tohoto kříže, kterou 

prováděl náš farník Petr Rejman. 

Děkujeme mu za kvalitní a rychlou 

opravu. Prostředky na jeho opravu 

se podařily shromáždit z více zdro-

jů. Od pardubického kraje jsme 

obdrželi příspěvek 25 tis., od Měs-

ta Proseč 20 tis. Kč a zbytek jsme 

doplatili jako farnost. Chci jmé-

nem naší prosečské farnosti podě-

kovat Městu Proseč, především 

panu starostovi Janu Macháčkovi a 

Kraji Pardubice za finanční podpo-

ru při opravě kříže v Proseči a také 

kříže v České Rybné, kde je kříž 

v majetku obce. 

     V neposlední řadě vyjadřuji i 

poděkování našemu královéhra-

deckému biskupovi Janu Vokálovi, 

který nám opravený kříž v Proseči 

v neděli 26. května slavnostně po-

světil po nádherné bohoslužbě, při 

které udělil šestadvaceti převážně 

mladým lidem svátost biřmování. 

     Kříže a křížky hojně rozeseté 

po naší zemi nám nejen připomína-

jí velkorysost a kulturnost našich 

předků, ale především duchovní 

rozměr každého člověka, a tak se 

stávají i velkou výzvou současné 

době.    Nám, křesťanům jsou kříže 

připomínkou závratné obětavé 

lásky Ježíše Krista. On dobrovolně 

na sebe přijal nejtěžší trest své 

doby, aby zachránil ty, kteří uznali 

svou chybu a s lítostí se k němu 

utíkají. Když potkáváme na svých 

cestách tento velkolepý symbol, 

vzdejme alespoň v duchu dík Pánu 

Ježíši. 

     Přeji nám všem, ať tyto symbo-

ly velkorysosti Boží i lidské jsou 

pro nás stálým povzbuzením na 

naší pouti životem a radostí při 

pohledu na jejich krásu a duchovní 

odkaz. 

Se srdečnými díky  

všem zúčastněným o. Zdeněk 

Oprava křížů  
v Proseči  

a v České Rybné  
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Noc kostelů a oslavy 100. výročí přestavby kostela sv. Mikuláše  

     Ve dnech 24.–26. května proběhly v prosečském koste-

le oslavy 100. výročí jeho přestavby a znovuvysvěcení, 

zahájené páteční Nocí kostelů. Obdobně jako v loňském 

roce veřejnost zaujala bohatá programová nabídka a mohli 

jsme tak v prostorách kostela přivítat kolem 350 návštěvní-

ků všech generací. V souvislosti s probíhajícími oslavami 

byla přímo na místě možnost zakoupit si oplatky s logem 

výročí anebo pamětní keramický zvoneček, vyrobený 

v chráněné dílně Oblastní charity Nové Hrady u Skutče – 

oba propagační předměty je stále možné v našem kostele 

za doporučený příspěvek pořídit (jsou k dispozici v zadní 

části za lavicemi). Většina příchozích se aktivně zapojila 

do hlasování o nejlepší amatérskou fotografii exteriéru 

našeho kostela a označila svoje tři favority z vystavených 

soutěžních děl. Nejúspěšnější autoři byli vyhlášeni a oce-

něni následujícího dne – vítězem fotografické soutěže se 

s přehledem stal pan Zdeněk Makeš, jehož „Kostel v lese“ 

zaujal největší počet hlasujících, stříbrnou příčku obsadil 

pan Marek Odvárka s fotografií nazvanou „Nízké zapadají-

cí slunce“ a třetí místo obsadila paní Helena Bukáčková 

s fotografií „Katolický kostel Proseč s částí parku“. Zvlášt-

ní ocenění získal také čtyřletý Dominik Rejman jakožto 

nejmladší účastník soutěžního klání. 

     Sobotní program pokračoval besedou s Mons. Tomá-

šem Holubem, generálním sekretářem České biskupské 

konference, který přítomným přiblížil problematiku církev-

ních restitucí z poněkud jiného úhlu pohledu, než který 

veřejnosti předkládá většina českých médií. Ve večerních 

hodinách pak proběhlo vystoupení náhodného seskupení 

Naživo, připravené ve spolupráci s několika hostujícími 

hudebníky. Na programu byly čtyřhlasé skladby známé 

jako „zpěvy z Taizé“, které v našem podání zazněly za 

doprovodu kytar, fléten, houslí, klarinetu, trubky a varhan. 

Za nás účinkující musím konstatovat, že radost 

z provedeného vystoupení byla poněkud zakalena nepří-

jemnou událostí, kdy při cestě na odpolední generální 

zkoušku měla dopravní nehodu naše violoncellistka Katka 

Zelenková ze Skutče, a kvůli prodělanému šoku a zranění 

ruky se bohužel nemohla večerního provedení zúčastnit. 

Tato talentovaná hudebnice se návštěvníkům kostela před-

stavila při páteční Noci kostelů, kde zazněl její krásný hlas 

za doprovodu varhan v podání Tomáše Chudého. 

     Při nedělní slavnostní bohoslužbě mne na varhanní lavi-

ci bravurně zastoupili Petr Jirásko a Tomáš Chudý a svá-

teční atmosféru podpořily také překrásné skladby pro příč-

nou flétnu v podání mého kamaráda Dalibora Pavelky. 

Pánu Bohu patří velký dík za to, že se podařilo pro těch 

několik dní zajistit účast tolika úžasných muzikantů, ať již 

na páteční Noc kostelů, na sobotní Večer chval se zpěvy 

z Taizé, anebo právě na nedělní mši svatou, a že se letos 

sešel opravdu velký tým pořadatelů, ochotných obětovat 

svůj volný čas pro dobrou věc. Jak je zřejmé z ohlasů vás, 

kteří jste se proběhnuvších oslav zúčastnili, tyto dny při-

nesly velkou radost nejen návštěvníkům, ale i nám samot-

ným. Ze srdce děkuji a těším se na spolupráci při příštím 

ročníku Noci kostelů. 

Kristýna Řebíčková 

•   D O M I N I K   R E J M A N   • 

•   K A T E Ř I N A   Z E L E N K O V Á   • 



     Po krásných velikonočních svátcích  

jsme se radovali  z májových pobožností.  

V plné kráse a s pohlazením po duši jsme 

pak prožívali dny Noci kostelů a oslavy 

100. výročí nově vystavěného kostela sv. 

Mikuláše. Po mši sv. byl připraven bohatý 

program pro děti i dospělé. Mohli jsme 

zhlédnout ornáty, svaté předměty od 17. 

století, ochutnat mešní víno. Byla prohlíd-

ka celého kostela až k věži. Při promítání 

jsme se seznámili s kněžími, kteří působili 

v našem kostelíku.  Na závěr byl průvod, 

děti šly do kostela s rozžehnutými lampič-

kami a svícemi. Byla vidět radost, jak 

přistupovaly k oltáři, k zářícímu kříži, 

který prozářil kostel; je to nejsvětější 

symbol naší víry. My dospělí jsme mohli 

prožívat krásu hudby varhan a dalších 

hudebních nástrojů. Děkujeme moc za 

krásný koncert, Kristýně i všem zpěvá-

kům. Byly vyhodnoceny i  fotografie na-

šeho kostela, což nebylo jednoduché, kaž-

dá fotografie něco o sobě říkala. Na pa-

mátku jsme si mohli zakoupit různou ke-

ramiku, zvonečky, šité věci i na zakous-

nutí dobré Mikulášovy oplatky s různými 

příchutěmi a obrázkem našeho kostela aj.  

     Vyvrcholením byla neděle s průvodem 

biřmovanců, ministrantů, za přítomnosti 

biskupa Jana Vokála, který uděloval nejen 

Svatého Ducha biřmovancům, ale žehnal i 

nám všem ve své mši svaté. Otec biskup 

posvětil i opravený  křížek před kostelem. 

Tento dar, láska, budou v našich srdcích 

dlouho nezapomenuty. Otci Zdeňkovi 

děkujeme nejen za krásu májových po-

božností, ale i za vše, co pro nás, farníky, 

připravuje. 

     O neděli Božího Těla jsme šli průvo-

dem po náměstí. V eucharistickém průvo-

du s nebesy s Nejsvětější Svátostí, 

s družičkami  od malinkých po větší. Byla 

4 zastavení u oltáře. I sluneční paprsky 

nás doprovázely. Krásné ukončení s písní 

a požehnáním  bylo v kostele. Po této 

slavnosti jsme mohli prožít pěkné odpo-

ledne v kulturním domě na farním dni. 

Důstojné ukončení těchto slavností je 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo. Tato boho-

služba byla zvlášť slavnostní a krásná 

zpívaná.  

     Ať vám Bůh žehná a zvláště ochraňuje 

děti, které ukončují školní rok a nastupují 

na prázdniny. Aby jim sluníčko přálo, 

nabraly hodně sil od Boha a byly posilně-

ny do nového školního roku. 

Přeje L. B.     
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     Noc kostelů 2013. Dík vám, kteří jste darovali svůj čas pro radost a poznání 

nás všech ostatních. Připravili jste úžasné dílo noci. Od samého začátku, vstupu 

do kostela, nevycházeli jsme z údivu a překvapení. Vždyť nás oslovovali naši 

svatí, které máme vyobrazené v kostele. Mohu je připomenout? Patron našeho 

kostela sv. Mikuláš, princezna Anežka, Maria s Ježíškem, sv. Josef, sv. Jan Ne-

pomucký, sv. Zdislava, sv. Ludmila... Dobové kostýmy odpovídaly postavám. 

Nebylo jistě lehké obléci postavy do oblečení dřívější doby. A ono se podařilo, 

díky! Perfektní výklad průvodkyně naší Páji byl pozorně sledován návštěvníky, 

hudba dokreslovala vyprávění. Pěvecký sbor za vedení  sbormistrové Kristýny 

předvedl a předal nám všem přítomným velký duchovní zážitek. Vystoupení 

sólistky Kateřiny Zelenkové: za doprovodu varhanní hudby mistra Chudíka 

přednesla zpěvy starých mistrů... Díky za taková ztišení, díky za chvíle, které 

jsou balzámem pro duši. Varhanní preludování přivádělo do setmělého koste-

la průvod dětí (snad 60ti - kde jste je nasbírali?). Každé mělo malou lucerničku, 

jako svatojánské mušky, které přišly posvítit lidem. Přicházely do setmělého 

středu kostela, kde byl na zemi z kalíšků svíček vyobrazen kříž, který děti zapa-

lovaly. Hra dětí se světlem! Chvíle, která se dotýká hlubokých citů člověka. A 

to všechno za jemných tónů varhanní hudby. Příští den v sobotu pokračuje pě-

vecký sbor NAŽIVO se zpěvy z Taizé. A zase tolik krásné hudby a zpěvů.      

Prožili jsme...  Dílo se podařilo!  

Neměla jsem v úmyslu se tolik rozepsat o krásné noci. Chtěla jsem poděkovat! 
A při tom se mně chtělo tolik povídat a říci všem, kteří mezi námi nebyli, jaký to 
byl večer. Děkuji. 

Marie Soukalová 

• Náhodné seskupení NAŽIVO s hosty • 
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Kalendář 

Proseč - intence a čtení  

Intence 
Čtení a žalmy: cyklus C 

Perálec  - intence 

30.6. Za manžele Jiruškovy a Vladimíra Křenka. 

7.7. Za Petra Hodana, rodiče a synovce Ottu. 

14.7. Za Františka a Marii Kulhavých a syna Františka. 

21.7. Za Josefa Nešetřila, sestru Ludmilu, rodiče a celý rod – živé 
i zemřelé; za Josefa Krčila, manželku, syna Milana a celý 
rod – živé i zemřelé. 

28.7. Za rod Renzů a Šplíchalů, živé i zemřelé. 

4.8. Za Annu Vágnerovou, rodiče a zesnulé sourozence. 

11.8. Za Josefa Mlynáře, rodiče, švagra, synovce a celý rod. 

18.8. Za Ladislava Kulhavého a oboje rodiče. 

25.8. Za Antonína Flídra a manžele Odvárkovy, jejich rodiče a 
sourozence. 

8.9. Za Ladislava Kulhavého, oboje rodiče a švagrovou Růženu. 

15.9. Za Luboše Drahoše, rodiče a sourozence. 

22.9. Za živé i zemřelé členy rodiny Vostřelovy, Slámovy a       
Reslovy. 

6.7. Za Žofii a Františka Petrasovy, syna Františka a živé i zemře-
lé z celého rodu. 

7.7. Za rodinu Břeňovou  a Lněničkovou, živé i zemřelé.             
čt: Adélka a Barunka Zvárový 

10.7. Na poděkování a prosbu za dar víry pro rodinu Soukalovou 
a Vopařilovou. 

12.7. Za sestru Kateřinu Jaroslavu Soukalovou. 

13.7. Za rodinu Nekvindovou a za rodinu Odehnalovou a syny. 

14.7. Poděkování za dar společného života.                                   
čt: Marie Soukalová, Iva Košňarová 

17.7. Za rodinu Chrudimskou a Kolářovou. 

20.7. Za rodiče Sodomkovy, jejich děti s rodinami a živé i zemřelé 
z těchto rodů. 

21.7. Za rodiče Kašparovy, živé i zemřelé z toho rodu .                  
čt: Marie Sodomková, Eva Davidová 

24.7. Za Danu Brabcovou a manžela. 

27.7. Za Boží požehnání, zdraví a sílu pro celou rodinu. 

28.7. Za rodiny Rabovou, Švecovou a Odehnalovou.                      
čt: manželé Odehnalovi 

31.7. Za Martičku Baťovu a rodiče. 

4.8. Za Jiřího Javůrka a rodinu.                                                        
čt: Lenka a Jana Novákovy 

11.8. Za Josefa Dostála, rodiče z obojí strany, za živé i zemřelé z 
toho rodu.                                                                                           
čt: Anežka Ječmenová, Anička Čermáková 

12.8. Za s. Kláru Javůrkovou. 

15.8. Za Františka Skálu, sourozence s rodinami a živé i zemřelé z 
těchto rodů. 

18.8. Za Pavla Víška a celý rod.                                                                     
čt: Jana Hromádková, Jan Boštík 

22.8. Za rodiče Burešovy, děti a zetě.l 

24.8. Za rodiče Sodomkovy, jejich děti s rodinami a za živé i 
zemřelé z těchto rodů. 

25.8. Za manžele Královy, dceru, jejich rodiče a sourozence.      
čt: Marie Bartošová, Jan Vostřel 

28.8. Na úmysl dárce. 

31.8. Za rodiče Vobejdovy, vnuka Kamila a zetě Vojtu. 

1.9. pouť Luže 

4.9. Za rodiče Skálovy, jejich děti s rodinami a za živé i zemřelé 
z těchto rodů. 

8.9. Za Marii a Bohumila Rabovy, dceru Věru a jejího syna 
Libora.                                                                                               
čt: Marta Odehnalová, Růžena Soukalová 

9.9. Za rodiče Soukalovy, živé i zemřelé rodu. 

15.9. Za Anežku a Josefa Lacmanovy a rodinu Lacmanovou.       
čt: Jana Lacmanová, Jana Netolická 

18.9. Za Aloisii Vobejdovou, manžela a syna. 

22.9. Za rodiče Javůrkovy.                                                                    
čt: manželé Odehnalovi 

  30. 6. neděle 13. neděle v mezidobí 

    Proseč: 18 - 20  svátost smíření, adorace 

  4. 7. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

    18.00 mše sv. 

   Proseč: 19.00 mše sv. ze slavnosti C a M 

  5. 7. pátek slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

    Národní pouť na Velehradě 

  6. 7. sobota Proseč: 18.30 mše sv. 

  7. 7. neděle 14. neděle v mezidobí 

    Chotovice: 11.00 poutní mše sv. 

    Perálec: 15.00 mše sv. 

  10. 7. středa Nové Hrady: po mši setkání seniorů 

    Proseč: po mši setkání nad katechismem 

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

   Proseč: 18.30 mše sv. 

  14. 7. neděle 15. neděle v mezidobí 

  21. 7. neděle 16. neděle v mezidobí 

    Příluka: 15.00  poutní mše sv. 

  28. 7. neděle 17. neděle v mezidobí 

    Nové Hrady: 9.30 poutní mše sv., farní den 

    Nové Hrady: 18 - 20 svátost smíření, adorace 

  1. 8. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

      18.00 mše sv. 

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

   Proseč: 18.30 mše sv. 

  3. 8. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

  4. 8. neděle 18. neděle v mezidobí 

    Proseč: 18 - 20  svátost smíření, adorace 

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

    Proseč: po mši setkání nad katechismem 

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

   Proseč: 18.30 mše sv. 

  11. 8. neděle 19. neděle v mezidobí 

  15. 8. čtvrtek Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

   Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

    Proseč: 18.30 mše sv. 

  18. 8. neděle 20. neděle v mezidobí 

  25. 8. neděle 21. neděle v mezidobí 

    Nové Hrady: 18 - 20 svátost smíření, adorace 

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

  31. 8. sobota Proseč: 18.30 mše sv. 

  1. 9. neděle 22. neděle v mezidobí 

  Pouť farností na Chlumek u 11.30 mše sv. 

    Ve farnostech nebudou nedělní mše sv. 

    Proseč: 18 - 20  svátost smíření, adorace 



Nové Hrady - intence a žalmy 
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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 Perál-
ci) a také, jak je uvedeno v kalendáři. 

 Změny v kalendáři i pravidelných boho-
službách vyhrazeny. 

 Aktuální informace při nedělních ohláš-
kách a na webových stránkách našich 
farností: www.farnispolecenstvi.cz 

Kalendář Intence 

Pravidelné bohoslužby               
 

  
Proseč Nové Hrady Perálec 

NE 8.00 9.30 11.00 
PO 7.45*     

ST 17.30  8.00  

ČT 7.45*     

PÁ 17.30    
SO 17.30      

* během letních prázdnin budou ranní mše svaté  

pouze podle ohlášení neděli předem 

  5. 9. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

      18.00 mše sv. 

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

   Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

  7. 9. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

  8. 9. neděle 23. neděle v mezidobí 

    Žehnání školákům a školních pomůcek. 

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

   Proseč: 17.30 mše sv., setkání starších školáků 

  15. 9. neděle 24. neděle v mezidobí 

3.7. Za rodiče Nyklovy, Černínovy, jejich rodiče a sourozence z 
obojí strany. 

7.7. Za Marii Krátkou, manžela a rodiče z obojí strany.                 
ž: Růžena Odehnalová 

10.7. Za živé i zemřelé rodiny Odehnalovy. 

14.7. Za Josefa Sokola. ž: Dagmar Nováková 

17.7. Za živé i zemřelé z rodu Novotných, Dvořáků a Bartáků. 

21.7. Za Libuši Zahradníkovou, manžela a rodiče.                           
ž: Anežka Nováková  

24.7. Za Pavla Brůnu a ochranu pro jeho rodinu. 

28.7. Za živé i zemřelé rodiny Chadimovy a Novákovy.                 
ž: Romana Poslušná  

31.7. Za Josefa Pitru, sourozence a rodiče z obojí strany. 

2.8. Za Marii Flídrovou a manžela i celý rod. 

3.8. Za Zdeňka Sokola, bratra a rodiče z obojí strany. 

4.8. Za Josefa Sokola a rodiče. ž: Petr Poslušný 

7.8. Za živé i zemřelé z rodiny Nešporovy, Stoklasovy a Kličko-
vy. 

11.8. Za Josefa Sokola. ž: Vendula Nováková 

14.8. Za Josefa Chadimu, rodinu, Anetku a Jaroslava Jirsáka. 

15.8. Za Josefa Brůnu a živé i zemřelé z rodiny Brůnovy a       
Tmějovy. 

18.8. Za živé i zemřelé rodiny Chadimovy a Novákovy.                  
ž: Karel Vopařil 

21.8. Za živé i zemřelé členy rodiny Pitrovy a Sopouškovy a duše 
v očistci. 

25.8. Za Václava Šimka a manželku Martu.                                       
ž: Růžena Odehnalová 

28.8. Za Františka Veselíka, za Josefa a Růženu Cenorovu a 
rodiny Sekerovu. 

1.9. Za Václava Kladivu, manželku a rodiče z obojí strany. 

4.9. Za Josefa Holomka, manželku, rodiče z obojí strany a rod 
Urbánků. 

7.9. Za Josefa a Miladu Andrlovy, rod Andrlů a Šlégrů. 

8.9. Za Marii a Stanislava Sokolovy, rodiče a sourozence z obojí 
strany. ž: Dagmar Nováková 

11.9. Za Marii a Josefa Bartošovy a rodiče z obojí strany. 

15.9. Za manžele Válkovy. ž: Anežka Nováková 

18.9. Za rodinu Votroubkovu a celý rod. 

22.9. Za rodiče Mihovy a sourozence. ž: Romana Poslušná 

* během letních prázdnin budou ranní mše svaté  

pouze podle ohlášení neděli předem 

•   P R V N Í   S V A T É   P Ř I J Í M Á N Í   V   P E R Á L C I   •  

•   J O S E F   D V O Ř Á K   A   K R I S T Ý N A   S O C H O V Á   • 
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     Dne 19. 5. 2013 v neděli odpoledne se usku-

tečnila slavnost pouti ke sv. Janu Nepomucké-

mu  mší sv.  u kapličky  ve Zderazi v krásném 

jarním slunečném počasí. Při účasti asi 75 lidí 

na této 24. bohoslužbě od listopadových změn v 

naší společnosti měli tradičně silné zastoupení 

spolufarníci z Proseče, kteří rádi přicházejí kaž-

dý rok ke stánku světce, statečného člověka a 

po celém světě uctívaného kněze-světce, vypro-

sit si u něho přízeň a ochranu pro české kraje, 

kde je také uctíván. Škoda, že počet účastníků 

poutní oslavy nedosahuje už takového stavu, 

jako při obnovení této tradice v květnu roku 

1990. 

Ministrant Jiří Talacko 

     Všem, kdo se zapojili do přípravy programu 

i kdo pomáhali a byli přítomni, děkuji. Večer 

noci zahájil mší sv. P. Zdeněk a písničkami 

z Hosany jsme oslavovali a chválili Boha. Malé 

skautky předvedli taneček o tmě a světle za ve-

dení Blanky Nádvorníkové. Skautky nám zazpí-

valy při kytaře. Petr Poslušný předvedl prezen-

taci a hezky slovně sdělil zážitky o své cestě 

v cizině. Přednášku pana Jaroslava Cibulky o 

kostele účastníci vyslechli se zaujetím. Varhany 

zazněly v podání Karla Kudrny a zpěv Josef 

Vopařil. Výstava dobových ornátů byla připra-

vena velmi pečlivě. Připravily ji Blanka Ná-

dvorníková, Růža Odehnalová a Boža Sokolo-

vá. Společně se svíčkami jsme navštívili kryptu 

a připomněli jsme si, co pro nás zde vybudovali 

Harbuvalové de Chamaré, kteří zde odpočívají. 

Také o výstup ke zvonu byl zájem. Návštěvníci 

kostela byli z větší části ti, kteří nenavštěvují 

bohoslužby. Při pohoštění jsme mohli s nimi 

povyprávět a sdělit si své zážitky. Ochutnávka 

mešního vína byla velmi vítána. Byla jsem 

s touto nocí spokojena. Příště bychom přivítali, 

kdyby mohl nám více času věnovat pan farář. 

Stanislava Vopařilová                                                              

Pouť 
     Ve středu 8. května brzy ráno jsme vyrazili s novohradskými farníky 

na pouť nejen k mariánským poutním místům. Jistě ne náhodou byla na-

plánována na svátek P. Marie Prostřednice všech milostí.  

     Cesta pohodlným autobusem a za slovního doporovodu p. průvodkyně 

rychle ubíhala a už tu byla naše první zastávka – poutní místo Rokole u 

Nového Města nad Metují. Zde jsme si nejprve prohlédli v dřevěném altá-

nu sedm bolestí P. Marie v obrazech. Kdysi zde vytryskl pramen léčivé 

vody, kterému jsou připisovány zázračné účinky. Jeho voda uzdravila 

slepého syna lesníka. Také se účinky této vody uzdravil muž s rakovinou 

jazyka v terminálním stádiu. I my jsme si načerpali do svých domovů.  

     V novogotickém kostele P. Marie náš otec Zdeněk sloužil mši svatou. 

Někdejší rokolská kaplička se stala kolébkou a duchovním centrem schön-

stattského hnutí v českých zemích, které započalo v německém Schönstat-

tu. Nad kostelem byla v r. 1997 posvěcena Mons. Karlem Otčenáškem 

nově zrekonstruovaná věrná kopie původní kaple ze Schönstattu. Dostala 

jméno Betlém (dnes je takových ve světě 180). Zde poutníci před milost-

ným obrazem P. Marie nalézají pokoj pro svou duši. V místním domě žijí 

v současnosti schönstattské sestry. O tom všem a ještě mnohem víc nám 

vyprávěla sestra Václava.  

     Další zastávka byla v Orlici n. Metují, kde jsme navštívili muzeum 

stavebnice Merkur. Prohlídka byla zajímavá, podívali jsme se i na největší 

stavbu z Merkuru – Ocelové město, inspirovanou stejnojmenným romá-

nem J. Verna. Zde si přišly na své zvláště děti.  

     V Teplicích jsme se posilnili výborným obědem.  A nyní už na nás 

čekal výstup na skalní vyhlídku v teplických skalách. Stoupání bylo ná-

ročné, zato odměna nádherná. Tak jsme z ptačí perspektivy s úžasem ob-

divovali krásy Boží přírody. Poutníci, kteří se neodvážili nahoru, obešli 

malebné jezírko a také zde čekalo posezení u hospůdky.  

     A ještě se vracíme do Police n. Metují, kde jsme si prohlédli kostel P. 

Marie, jejíž socha byla ozdobena bílým závojem. Zřejmě i tímto způso-

bem zde oslavují Kněžnu máje. Nad presbytářem jsme viděli krásné fres-

ky.  

     Naše poslední putování nás čekalo v Suchdole. Procházku lesem lemo-

vala kamenná křížová cesta. Následovala zastavení u dvou kapliček P. 

Marie. U první jsme se vyfotili a p. průvodkyně nám vyprávěla příběh, 

který se stal koncem 19. století – šlo o zjevení P. Marie dívce Kristině ze 

Suchého Dolu, která zde sbírala houby. Na tom místě byla vystavěna sva-

tyňka P. Marii. I zde vytryskl léčivý pramen. Pomodlili jsme se s panem 

farářem májovou pobožnost.  

     Pak už jsme se plni zážitků a prožitků vraceli domů. Cestou děti zpíva-

ly, s doprovodem kytary.  

     Jsem vděčná za tuto krásnou pouť, při níž jsme načerpali mnoho no-

vých sil do všedních dnů. A nakonec nezbývá než poděkovat dobrému 

Bohu, že nám dopřál slunečné počasí, P. Marii, která nás, poutníky celý 

den provázela svou mateřskou ochranou, a všem, kdo pouť připravili, 

zvláště p. faráři a p. průvodkyni. Díky patří i všem poutníkům za radostné 

společenství. Bylo to výborné, budeme se těšit zase příště. 

Marie Košňarová   

•   P O U Ť   V E   Z D E R A Z I   • 

•   N O C   K O S T E L Ů   • 

Pomozte v salesiánské misii. 

Jistě chcete pomoci, odešlete dárcovskou SMS ve tvaru  
„DMS ADOPCENABLIZKO“ na tel.číslo 87 777,  

cena DMS je 30 Kč. Salesiánská asociace Dona Boska obdrží 27 Kč. 
Více informací na www.darcovskasms.cz 

Svá. 

•    D Á R C O V S K Á   S M S   • 
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Pozdrav Vás Bůh!  

•   Z   D O P I S U   B R A T Ř Í   B E N E D I K T I N Ů   • 

     Mons. Jan Baxant, předseda Rady pro zdravotnictví ČBK, a Mons. Vojtěch Cikrle, 

předseda Rady pro bioetiku ČBK, zveřejnili stanovisko České biskupské konference 

k iniciativě "Jeden z nás". ČBK podporuje evropskou iniciativu "Jeden z nás" jako cestu 

k větší ochraně lidského embrya. ČBK také vítá možnost vytvořit v Evropě širší společen-

ství lidí bez ohledu na politickou nebo náboženskou příslušnost, které spojuje úcta 

k životu. ČBK doporučuje podpořit tuto výzvu. Kampaň "Jeden z nás", jejímž cílem je 

shromáždit nejméně milion podpisů, pokračuje až do 1. listopadu tohoto roku. Požaduje, 

aby Evropská unie ukončila financování aktivit, které ničí lidská embrya za účelem výzku-

mu. K podpisu petice kromě Svatého otce vyzvali rovněž evropští biskupové na nedávném 

zasedání Rady evropských biskupských konferencí v Římě. 

Milí pomocníci misiím, 

     dá to málo práce a přece se může během času z toho stát úžasná a účinná pomoc. Je tím 

míněno sbírání poštovních známek. Jak často jsou vyhazovány obálky i se známkami na 

nich nalepenými. Stačí nůžky a známky odstřihnout a uložit do krabičky. Někdy se však i 

vyplatí nechat celou obálku, pokud je na ni pěkné a čitelné razítko nebo snad nálepka. 

Všechny tyto sesbírané věci se vymění za peníze, se kterými se dá v našich misiích mnohé 

financovat. Je to vlastně pomoc, která nic nestojí. 

     Děkujeme Vám za zaslané známky a chceme Vás poprosit, abyste o této misionářské 

pomoci pověděli i svým známým a přátelům. Pamatujte při odstřihování na to, že známka 

má zoubkování, které se nesmí pokazit. Raději vystřihujte větší okraj nebo nechte obálku 

celou. Víme však, že v dnešní době se píše většinou elektronickou poštou, ale je ještě 

možné dopisování, jak jsme zvyklí - ručně a poslat oznámkovaně. 

S přátelskými pozdravy 

Vaši misionáři benediktini z Münsterschwarzachu. 

Milí přátelé, sběratelé známek z došlých dopisů.  

     Prosím, sbírejte a sbírejte, ukládejte a jednoho dne mi předejte váš sběratelský dárek, 

který se promění ve velkou pomoc. Nepřestáváme sbírat! Nyní o prázdninách budete do-

stávat od svých dětí, přátel pozdravy z dovolených. A hned tady je počátek sbírky. Ať vám 

ani jedna známka neunikne. 

     Přeji vám všem krásné prožití prázdnin, hodně radosti a sluníčka. Buďte světlem ve 

tmách každodenního života. Ať Vás Pán chrání a opatruje na všech cestách. 

Marie Soukalová 

Jeden z nás  

•   E V R O P S K Á   O B Č A N S K Á   I N I C I A T I V A   • 

• Více informací: www.oneofus.eu/cs/ 

• Iniciativu může podpořit každý občan starší 18 let jednoduše 
 online na adrese: 

 https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/signup.do 

• Petiční archy ,,Jeden z nás" je možné podepsat i v našich kostelích, je ale zapotřebí 
číslo občanského průkazu, prosím tedy při odchodu do kostela si vzít občanský průkaz 
nebo si napsat číslo občanského průkazu, aby byl podpis platný. Je to jen malinká 
komplikace, která nás nic nestojí, ale náš hlas může být důležitý. 

A. Čermáková 

Modlitba za SDM v RIU 

     Otče, tys poslal svého věč-
ného Syna, aby spasil svět a 
vybral jsi muže a ženy, aby skr-
ze Něj, s Ním a v Něm hlásali 
radostnou zvěst všem náro-
dům. Uděl potřebné milosti, 
aby z tváří všech mladých vyza-
řovala radost z toho, že mohou 
být v síle Ducha Svatého šiřiteli 
evangelia, které církev ve tře-
tím tisíciletí potřebuje. 
     Kriste, Vykupiteli lidstva, Tvá 
socha s otevřenou náručí na 
vrcholku Corcovado vítá všech-
ny národy. Ve své velikonoční 
oběti jsi nás skrze Ducha Svaté-
ho přivedl k synovskému setká-
ní s Otcem. Mladí lidé, které 
posiluje eucharistie, kteří tě 
slyší ve tvém slově a nacházejí 
v bratřích a sestrách, potřebují 
tvé nekonečné milosrdenství, 
aby mohli putovat po světě 
jako učedníci a zároveň misio-
náři nové evangelizace. 
     Duchu Svatý, Lásko Otce a 
Syna, jasem své pravdy a 
ohněm své lásky sešli světlo na 
všechny mladé, aby povzbuzeni 
Světovým dnem mládeže přiná-
šeli do všech koutů světa víru, 
naději a lásku, aby se stali vyni-
kajícími budovateli kultury živo-
ta pokoje a pilíři nového světa. 
Amen. 

Marie Soukalová 

Světový den mládeže 

RIO DE JANEIRO  

23.- 28. 7. 2013 

informace na webu SDM2013: 
https://rio2013.signaly.cz 

•   S D M   2 0 1 3   • 

http://oneofus.eu/cs
http://oneofus.eu/cs
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3) A přece nutnosť nevyhnutelná 

stavby, ano nebezpečí spadnutí stropu 

hrozí. 

4) Obava, zakročí-li důrazně u 

hejtmanství, že politický úřad zavře 

kostel. 

5) Obava, aby neoznámí-li to, životy 

lidské nebyly ohroženy. 

6) A zase strach, aby nebyly vypiso-

vány daně na osadníky pro stavbu, z 

čehož by snadno následovati mohly i 

odpady od víry. 

     Vše to dohromady shrnuv, uznal 

jsem za dobré upustiti od myšlenky 

na nový kostel a domáhati se cestou 

zákonitou aspoň nejnutnější opravy. 

     Proto rekomandovaným dopisem 

ze dne 15. února 1909 č. 69, jehož 

opis ve farním archivu se nachází, 

podal patronátnímu v Nov. Hradech 

toto oznámení a žádost: 

1) Polovina kostelní střechy musí se 

neodkladně krýti. 

2) Strop je shnilý a na několika mís-

tech úplně strouchnivělý. 

3) Na zdech jeví se větší a větší trhli-

ny. Nejlépe bude, když pan patron 

sám osobně se o tom přesvědčí. 

     Skutečně; syn patronky Markéty 

Bechyngové, který vše vede, přišel; 

uvedl jsem ho na kostelní půdu: když 

to vše viděl, zdráhal se dále jíti, aby 

to pod ním nespadlo. Já jsem mu na 

to řekl: „A jak pak my - toliká lidí, a 

malých nevinných dětí, my se nemu-

síme báti každé neděle a jindy se pod 

tím shromažďovati. Tedy jen prosím 

račte dále, toto nic není, ale tam je to 

horší.“ Ale nechtěl. Slíbil, že pošle 

znalce (dopis 3/3. 1909), aby to ohlé-

dl, a co nevyhnutelného shledá, aby 

zařídil. Dne 26. března 1909 přišel 

opravdu z Vys. Mýta od stavitele 

Drahoše nějaký asistent, zběžně  se  

na  to  podíval  a neřekl tak  ani tak. 

Při návštěvě ve Vys. Mýtě jsem prosil 

stavitele Drahoše, aby se do toho dali. 

On se mi vysmál, že s Bechyngem 

nechce nic mít, že by s ním se musil 

soudit o zaplacení, a že by stejně na 

něm nic nevysoudil. 

     I prosil jsem patrona v roce 1909 

znovu, aby se s opravami neodkláda-

lo, ale nepodniknuto nic. Prosil jsem 

ho potřetí v roce 1910; dal vyhotoviti 

     Abych se o tom ujistil, navštívil 

jsem dne 15. 1. 1908 p. c. k. okresního 

hejtmana, ve Vysokém Mýtě, Karla 

Smítku, a prosil jsem ho o radu. Tam 

jsem byl odkázán do Prahy na c. k. mís-

todržitelského radu Schellera. Ve dnech 

20. a 21. ledna 1908 meškal jsem v Pra-

ze, a ježto jmenovaný rada byl churav, 

prosil jsem místodr. radu Kubína o ra-

du, zdaby měla vyhlídku čaka, že mož-

no jest na filiálce chotovické dobývati 

za daných poměrů příspěvek na stavbu 

kostela v Proseči. Týž rada řekl, že to 

možno je, pakli záduší chotovické je 

skutečně bohaté. Na to dne 22. ledna 

1908 konferoval farář s p. vikářem v 

Nových Hradech Aloisem Kopeckým, 

zdali by jako parochus proprius takové-

mu projektu nebyl odporen. Pan vikář 

vida, kam věc se zatáčí, udělal na to 

dlouhý obličej, vzal do ruky knihu kos-

telních účtů, ukázal, že jmění chotovic-

ké činí přítomně 29.000 korun na hoto-

vosti, to jest v cennýh papírech 

(pozemky nepočítaje); ale kdyby pro-

sečskou stavbou mělo býti zkráceno, že 

on musí nejprve pro svůj kostel vše 

možné poříditi; a dodal: „A to víte, já 

na to sáhnu tak důkladně, že tam mnoho 

nezůstane.“ Se smutnou jsem kráčel 

přes kopec z Nových Hradů do Proseče 

a cestu mnohou slzou skropil, a to ne 

poprve. Jakkoli kostel novohradský po 

dokonalém faráři dp. Josefu Pochybovi 

byl v úplném vzorném pořádku, začalo 

se hned na jaře roku 1908 s opravami. 

Otloukla se dobrá omítka venkovská na 

celém kostele až na kámen: znovu se 

kostel omítl; učinily se opravy uvnitř, 

pořídila malba, dala nová dlažba, okna, 

atd. Rovněž ve faře mnoho a i zbyteč-

ných věcí se řídilo; i rozpočet se překro-

čil ještě - zkrátka hotovost chotovická 

vyčerpala se tak, že nebylo ani zač poří-

diti střechu na kostele vlastním choto-

vickém, se kterou se muselo počkati, až 

se zase něco uhospodaří. Jakkoli naděje 

farářovy valně pobledly, nemínil se 

ještě všeho vzdáti, a odhodlal se k po-

kusu - ač mnoho mu nedůvěřoval - do-

máhati se na náboženské matici nějaké 

subvence. Neboť ona to byla, která 

ochuzení kostela prosečského nepřímo 

zavinila. Tím, že faráři novohradskému 

dávám dříví z lesa kostela prosečského, 

matice byla šetřena, a kostel sv. Miku-

láše ožebračen. Vydal se  tedy dne 19. 

února 1908 do Hradce Králové, aby o té 

věci s nejd. panem biskupem Josefem 

Doubravou pojednal, a jemu předložil 

skizzu konservatorem a architektem 

Božou Dvořákem zhotovenou a c. k. 

centrální komisí pro zachování umělec-

kých památek ve Vídni schválenou. Dle 

této skizzy mělo staré presbyterium 

zůstati postranní kaplí, a nový kostel v 

ose náměstí k ní se přibuduje; na starou 

zvonici přistaví se něco zdiva, a dá se jí 

nízká, tašková, jehlancová střecha. Me-

zi věží a portálem nového kostela zůsta-

ne prostor 4 metrů široký, který bude 

překlenut v prvním patře chodbou, po 

níž se bude choditi z prvního patra věže 

na kruchtu kostela,  takzvanou 

„pergulí“. Farář poukazoval na to, že 

jen o nepatrnou částečku se zvětšuje, 

kruchta, že bude zabíhati skoro až k 

poboční kapli, že vlastně skoro ani žád-

né lodi nebude, věž nesymetricky na 

rohu, vlastně před rohem postálu zbu-

dována, že se bude vyjímati nevkusně, a 

zacláněti průčelí. Při tom se zmiňoval 

pozdálečí o náboženské matici. Nejd. 

pan biskup, jak to slovo uslyšel, velmi 

nervózně mne přerušil slovy: „Co to 

mluvíte, že náboženská matice je povin-

na, nic není povinna, to je milosť!“ 

(Jak bude z pozdějšího patrno, později 

zase před deputací dával mi za vinu, že 

k matici nechci žádati, a že už to dávno 

mohlo být!) Výsledek ukázal, že jsem 

měl pravdu. V dalším jednání nejd. pan 

biskup mi nařídil, abych projednal s 

architektem Dvořákem opravu skizzy, a 

sice v tom smyslu, aby oproti starému 

presbyteriu zřídila se na protilehlé stra-

ně podobná kaple téhož stylu, takže by 

kostel měl krásnou křížovou loď, čímž 

by se i zvětšil. Na zmínku farářovu, že 

tím náklad vzroste, odpověděl: 

„Musíme uhodit na sv. Bonifáce.“ Na-

děje na Chotovice odpadla. Tak uběhl 

rok, a nebyli jsme o nic blíže našim 

cílům. Naopak nahlédnuv hlouběji do 

zákulisí poznal farář, že ani v Emausích 

u spolku sv. Bonifáce, ani u nejd. pana 

biskupa se tomu valně nepřeje, a že ani 

tam ani onde příliš rád viděn není. 

     Byly to trapné bezesné noci: 

1) Co se dosud napřemýšlel, napsal, 

nachodil, naprosil - a výsledek žádný. 

2) Není vyhlídky, že by sv. Bonifác 

celý obnos stavební dal, anebo aspoň z 

hlavní části stavbu financoval.  

Stavba nového kostela v  letech 1912—1913 

•   PŘEPIS Z KRONIKY PROSEČSKÉ FARNOSTI, DO KTERÉ ZAPSAL FARÁŘ FRANTIŠEK MARTÍNEK   •  

(3. část ) 
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Chlumek 
tela vzniká až po roce 

1700. Oltáře jsou vyře-

závány akantem. Boha-

tá je i sochařská výzdo-

ba. Hlavním autorem 

sochařského i řezbář-

ského díla je Jiří Franti-

šek Pacák, původní 

jezuitský poddaný. Ten 

byl roku 1707 propuš-

těn na svobodu a usadil 

se v Litomyšli. Je tvůr-

cem oltáře sv. Apoleny, 

kazatelny, Boha Otce 

nad kazatelnou, dvou 

andělů u hlavního oltá-

ře, sousoší Zvěstování 

P. Marii, sochy sv. Jo-

sefa,  bočních oltářů a 6 

soch kajícníků a kajíc-

nic.  

     Obrazovou výzdobu 

zde prováděl Jan Jiří 

Heinsch po roce 1700. 

Na straně kazatelny 

jsou oltáře sv. Anny, 

o l tář  sv .  Ignáce 

z Loyoly a oltář sv. 

Barbory.  

     Na protější straně je 

oltář sv. Jana Nepo-

muckého, oltář sv. 

Františka Xaverského a oltář sv. Apo-

leny. Z doby okolo roku 1700 jsou 

varhany s akantovými řezbami. Také 

lavice jsou pořízeny v té době a mají 

též akantový dekor.  

     Hraběnka Marie Maxmiliána byla 

do kostela přenesena v roce 1698 a 

byla zde zřízena hrobka jezuitů.  

     Do roku 1773 byl kostel spravo-

ván jezuity, od roku 1782 se stal far-

ním kostelem města Luže. 

Jaroslav Cibulka 

     Jako maják víry vévodí 

městečku Luži a celému 

okolí poutní kostel Panny 

Marie Pomocnice křesťa-

nů. Svou majestátností, 

stavbou se dvěma věžemi 

na uměle vyvýšeném pa-

horku, jakoby zval a přita-

hoval k návštěvě a poklo-

ně Panně Marii.  

     Zakladatelkou poutní-

ho místa na Chlumku u 

Luže byla Marie Maxmi-

liána Eva Terezie, hraběn-

ka Žďárská ze Žďáru 

(1633-1690), provdaná za 

Jindřicha Viléma Slavatu 

na Košumberku. Ten ze-

mřel roku 1634. Byla to 

paní velmi zbožná a hod-

ná. S poddanými vycháze-

la velmi dobře, často cho-

dila jejich dětem za kmot-

ru, což byl v té době oje-

dinělý zjev. Vdovou se 

stala v jednadvaceti le-

tech. Druhý manžel, 

K r y š t o f  H i e s e r l e 

z Chodova, byl na ni vel-

mi zlý, jen chtěl po ní 

peníze, dokonce ji i její 

dceru chtěl otrávit. Ze-

mřel roku 1666. 

     Od svého bratra Františka Žďárské-

ho získala milostný obraz Panny Marie 

Pasovské. Měla ho v hradní kapli na 

Košumberku. Ale v roce 1667 nechala 

postavit kapli na kopci Chlumek.  

     V té době pozvala do Luže jezuity. 

V roce 1678 nechala pro ně vystavět 

rezidenci, která stojí dodnes. V roce 

1690 začala se stavbou nového kostela 

na čedičovém návrší, ještě uměle vyvý-

šeném a zpevněném terasovými zdmi. 

Byla zbořena kaple z roku 1667 a po-

kračovala výstavba nového poutního 

kostela, jak jej známe dnes. Avšak 17. 

října 1690 Marie Maxmiliána zemřela.  

     Na výstavbě kostela působilo něko-

lik stavitelů, nejdéle zde působil Gio-

vanni Battista Alliprandi. Již v roce 

1696 byl obraz P. Marie přenesen do 

nového kostela. Teprve v roce 1700 byl 

dokončen sloupový portál pro obraz a 

následně pak začala výzdoba chrámu.  

     Kostel P. Marie je typická česká 

jezuitská stavba, jednolodní, s bočními 

kaplemi s bazilikálním osvětlením lodi 

a dvěma věžemi. Je to vrcholné baroko.  

     M a r i á n s k á  s l o u p o v á  k a p l e 

v presbytáři byla postavena podle Mari-

azell v Rakousku. Ostatní zařízení kos-

plány Janem Dočkalem, který je předlo-

žil dne 29. dubna 1910. Opravy by měly 

státi 3629 K 37 h. A za plán a rozpočet 

200 K. Na to se mě dal patron svým 

patronátním komisařem Jiřím Sigmun-

dem zeptati, „ jak si to zaplacení před-

stavuju.“ Pro zajímavost, aby budouc-

nosť věděla, jakého jsem měl patrona - 

který potom měl právo faru mě patřící - 

Nové Hrady - mi nedati, uvádím doslo-

va dopis ten: 

                                                                                          

II. V. 1910 

Domaine direktor Neuschloss. 

Důstojný pane faráři! 

Včera mě nařídil p. majitel, bych s Vá-

mi pojednal o úhradě obnosu na tu stav-

bu. On míní takto: Najednou nemůže 

dáti nic, avšak, kdyby to mohlo býti 

natřikrát (ve 3 letech), anebo raději by 

byl, kdyby mohl jste laskavě zaopatřiti 

pro něj ten obnos celý půjčkou, on že 

by jej umořoval s úroky. Chci Vás zítra 

neb v úterý navštíviti. 

Račte tento dopis považovati za soukro-

mý. 

Vám oddaný Sigmund. 

      

 

(pokračování příště ) 
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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: 8. 9. 2013. 

RODINNÉ CENTRUM MIKEŠ 
Aktivity i pohodové chvíle pro rodiče s dětmi. 

Proseč 1 (Římskokatolická fara) 

● ÚTERÝ A ČTVRTEK 9-12 HODIN ● 

 ● ODPOLEDNÍ NÁRAZOVÉ PROGRAMY ● 

(BESEDY, KURZY...) 

Programy jsou určené pro děti do 5 let, jsou sestavené z říkadel, 

pohybových her, zpívání a tvoření pro malé i menší. 

Příspěvek za program činí 20 Kč za dítě, 

za každého dalšího sourozence 10 Kč, děti do 1 roku zdarma.  

Cena za odpolední programy je od 20 Kč výše. 

Rádi mezi sebou přivítáme další maminky a malé kamarády .  

● Přes letní prázdniny bude RC uzavřeno ● 

www.rcmikes.webnode.cz ● www.rcmikes.rajce.net ● facebook Rodinné centrum Mikeš 

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

ZŘIZOVATEL 
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, IČO 60102411 

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

     Vlasaticí  zve se více jak sto let 

stará bříza Soukalova, stojící osaměle 

na podměstských lukách. V mladších 

letech mívala hojně dlouhých tenkých 

ratolestí, které splývaly jako vlasy 

dolů. Proto se jí říkalo bříza Vlasatice. 

Děti pohlížely na Soukalovu břízu s 

velkou úctou, protože se o ní vyprávě-

lo, že vrány, které nesou lidem novo-

rozeňátko, stavují se dříve na Vlasati-

ci, kde dostane miminko vlásky. Na 

jaře navrtávaly dívky kmen břízy a 

chytaly do nádobek tekoucí mízu, aby 

s ní natíraly vlasy. Domnívaly se, že 

vlasy nabudou zvláštní svěžesti a 

krásy. 

     Podle starých zápisků našich před-

ků v Podměstí na památku neznámý 

pisatel složil verše na břízu Vlasatici. 

zaznamenala Marie Soukalová 

Ty stará břízo mezi poli,  

ty družko mojich mladých let, 

kdy nedbal jsem, že něco bolí 

a radostný byl pro mně svět - 

jako ty, družko s šatem bílým, 

i já svou starou hlavu schýlím. 

Tak dávno to, co ve tvém stínu 

jsem skotačíval řadu let 

a s pohnutím zřel ve tvém klínu, 

jak hejno vran svůj staví let, 

nesouc prý dítko, dárek lásky, 

bys poskytla mu z větví vlásky. 

Ke tvému kmeni každým jarem 

spěchaly dívky ze všech stran, 

žes poskytla jim mízy darem, 

tvé staré tělo plné ran 

nechaly světu na pospasy, 

když jejich vlas jen nabyl krásy. 

Ty stará břízo mezi poli, 

ty svědku mnohých těžkých dob, 

až nic už víc mě nezabolí, 

v tvém stínu chtěl bych mít svůj hrob 

a jedno jen bych přál si umět, 

z tvých větví mír a lásku šumět. 

•   V L A S A T I C E  • 

V sobotu 14. září 2013 v sokolovně Proseč

Začátek ve 20 hodin

Vstupné: 80 Kč

K tanci a poslechu hraje: RYTMIK

Občerstvení a tombola zajištěna

8.ORELSKÝ PLES

Rezervace místenek: 732 152 803, rousar.martin@centrum.cz

Vás srdečně zve

jednota Proseč

mailto:rcmikes@email.cz
http://www.rcmikes.webnode.cz
mailto:info@charita.info
http://www.charita.info

