
Ježíšku, my, malé děti, 
my tě rády máme,  

těšíme se na Vánoce, 
že tě přivítáme. 

Písničku ti zazpíváme, 
malý dárek dáme,  

abys věděl, Ježíšku, 
že tě rády máme. 

Líbáme tvou ručičku, 
abys nám všem požehnal  

a celému světu 
mír a pokoj dal. 

 
Marie Šplíchalová 

www.farnispolecenstvi.cz (náklady na jeden výtisk Kč 15.-) 
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Milí farníci, 

     o slavnosti Ježíše Krista Krále jsme završili Rok víry. To však neznamená, 

že máme splněno a nyní můžeme naši „víru“ odložit doma do krásné vitríny. 

Zde na zemi nebudeme moci nikdy říci: „Dosáhl jsem již dokonalosti víry.“ 

Spíše můžeme říci: „Usiluji o hlubší poznání víry a věrohodnější život podle 

ní.“  Víra totiž roste, když každý den podle ní jednám, a zmírá, když ji ve svém 

jednání dávám stranou či jednám proti ní. V životě z víry však potřebuje každý 

z nás povzbuzovat. Připomenu několik povzbuzení z poslední doby, ze kterých 

můžeme čerpat. 

     Veřejným vyznáním víry některých z nás byla účast na slavnosti znovupo-

svěcení krásného kříže v Boru na návsi. Jsem rád, že jsme se při tom sešli nejen 

křesťané z Boru a okolí, ale také lidé dobré vůle. Děkuji všem, kdo se zasloužili 

o opravu tohoto kříže a úpravu okolí, především obci Bor a paní Ludmile Bure-

šové. Kříže na prvním místě nejsou zkrášlením našich měst a obcí, ale zname-

ním Božího požehnání a Boží lásky ke každému z jejich obyvatel. 

     Jedním z největších okamžiků Roku víry v našich farnostech byl křest tří 

dospělých katechumenů. Bylo to krásné a působivé, když katechumeni veřejně 

vyznávali svoji víru a dali se v ní pokřtít. Avšak i my všichni jsme si mohli při-

pomenout svůj křest a obnovit své křestní vyznání (základní vyznání víry křes-

ťanů). Nezapomínejme tyto nové křesťany provázet svojí modlitbou a být jim 

oporou ve víře. 

     Projevem živé víry je také její hlásání a podpora hlasatelů radostné zvěsti 

(misionářů). Toto jsme si připomněli o Misijní neděli, kdy jsme mohli podpořit 

misie a misionáře svojí modlitbou i finančními prostředky, které jsme vybrali. 

Velice děkuji dětem, rodičům i každému z vás, kteří jste se aktivně zapojili do 

Misijního jarmarku či Misijního koláče, skrze které jsme pro misie získali další 

finanční prostředky. Odpoledne se v rámci Misijní neděle konal krásný koncert 

hudební skupiny Oboroh, jejíž písně vyvěrající z Písma svatého, především ze 

žalmů, chtěly posluchače povzbudit na cestě víry.      



PROSINEC 2013 • LEDEN 2014 STRANA 2 FARNÍ SPOLEČENSTVÍ 

•   M I L Í   F A R N Í C I   • 
     Nyní vstupujeme do doby před Vá-

nocemi, do doby adventní. Adventní 

doba naštěstí není pouze časem překot-

ných nákupů a snahy hmotně zajistit 

oslavu Vánoc. Má především svůj du-

chovní obsah. A tím je nejen příprava 

na slavnost Narození Páně! Podněcuje 

nás k setkávání se s Kristem v našem 

každodenním životě a připravuje nás 

na jeho slavný druhý příchod. K tomu 

nám může dobře pomoci adventní vě-

nec i adventní písně „roráty“. 

V poslední době je nám nabízena pře-

hršel různých adventních „věnců“ (už 

to třeba ani věnce nejsou). Jistě, chce-

me mít doma věnec krásný. Co je však 

podstatné? To, co nám má tento věnec 

po celou adventní dobu připomínat: 

jeho symbolický odkaz. Říkáme jím, 

že očekáváme toho, komu jím vzdává-

me poctu a kdo již přichází jako vítěz, 

jako král a osvoboditel – Ježíš Kristus. 

I rozžaté svíce, ze kterých se rozlévá 

světlo, nám symbolizují Krista – Svět-

lo světa, který rozptyluje temnotu na-

šich obav, strachů, starostí, nejistot 

atd. Světlo, které nám svítí na cestu do 

Božího království, kde nám bude pře-

dán věnec spravedlnosti a vítězství, 

věnec věčného života. 

     Další pomůckou k prožívání adven-

tu jsou roráty – adventní písně (roráty - 

název pochází z nejznámější latinské 

adventní písně pocházející  z Francie: 

„Rorate coeli de super“... – „Rosu nám 

dejte, nebesa, dejte nám spasitele“...).  

Možná namítnete, že neumíte zpívat, 

ale i samotný text těchto písní je hod-

notný a často vycházející z biblických 

textů, převážně prorockých. Můžeme 

si tedy třeba jen texty přečíst a zamys-

let se nad nimi – rozjímat. Už v té 

chvíli nám přinášejí velké duchovní 

bohatství, neboť nám připomínají oče-

kávání spásy, vyvedení z otroctví a 

uvedení do Boží blízkosti. 

     Vánoce žádají, abychom se na ně 

připravili, a proto připravujeme své 

domy. Především však připravme pří-

bytek svého srdce. Tam je třeba ukli-

dit, tam je třeba přichystat místo pro 

příchod a spočinutí Páně. Je třeba hle-

dat smír, neboť pak přijde i tichá ra-

dost a pokoj. Krása a hloubka prožití 

v á n o č n í c h  s v á t k ů  n e s p o č í v á 

v úžasných vnějších věcech, ale přede-

vším na postoji a rozpoložení našeho 

srdce, naší duše.  

Radostné a požehnané svátky  

Božího narození Vám přeje o. Zdeněk 

Misijní jarmark  

     Milí přátelé, srdečně vám všem děkujeme za vaši štědrost při podpoře Misijního 

jarmarku, který se uskutečnil 20. 10. 2013, kde jste si za dobrovolný příspěvek 

mohli zakoupit výrobky dětí z prosečského Misijního klubka a také výborné misijní 

koláčky. Výtěžkem akce je částka ve výši 10 808,- Kč, jež byla zaslána na konto 

Papežského misijního díla, které ji použije ve prospěch nejchudších dětí celého 

světa. 

     Velké poděkování rovněž patří všem, kteří se aktivně zapojili do slavnostní mše 

svaté i přípravy Misijního jarmarku: P. Zdeňkovi za slavnostní průběh nedělní mše 

svaté, zpěvákům, Kristýně Řebíčkové za vedení sboru, Míše Renzové za krásné sólo 

v misijní hymně, Charitě Nové Hrady za finanční podporu, všem ženám z prosečské 

farnosti, které napekly výborné misijní koláčky, Františku Skalníkovi za pěkné 

fotky, které můžete zhlédnout ve fotogalerii: http://farnost-

prosec.rajce.idnes.cz/20.10._2013_misijni_nedele a v neposlední řadě i všem 

ostatním, kteří přispěli ke zdárnému průběhu Misijní neděle. Děkujeme a přejeme 

požehnané vánoční svátky plné radosti! 

Za Misijní klubko Veronika Roušarová 

     Děkujeme Bohu nejen za tu krásu podzimního času a jeho dary, ale i za dary, 

které všichni dostáváme skrze Ducha Svatého. I když si je někdy ani neuvědomuje-

me. Děkujeme našim katolickým předkům, že v roce 1887 byl postaven křížek 

v naší obci Boru. Jsme moc rádi a vážíme si toho. A že jsme mohli po letech mít u 

něj bohoslužbu, nacházet cestu k Pánu Ježíši s naším otcem Zdeňkem. Zároveň 

nám otec obnovil znovuposvěcení tohoto křížku. Účast byla dosti hojná, měla jsem 

z toho radost. Sešli jsme se dohromady i s evangelíky. Vždyť Pán je jen jeden. Na-

vštívili nás i někteří farníci z Proseče. Dík zvlášť manželům Soukalovým, kteří se 

vydali pěšky, jako poutníci k Pánu. I sluníčko nám tu neděli přálo. Děkujeme otci 

Zdeňkovi a všem, kteří se podíleli na přípravě. Taky děvčatům za úklid v Boru. 

Vždyť nejen obec, ale i zvláště křížek by měl být chloubou. Je to chráněná krajinná 

oblast, kudy projde mnoho turistů. 

     Moc se těšíme, dá-li Pán Bůh všem zdraví, že se sejdeme všichni příští rok 

v ještě větším počtu. 

L. B.  

Znovuposvěcení křížku v Boru  
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     Dne 23. 6. 2013 se konal Orelský 

cyklovýlet. Začínalo se ve 13:00 před 

kostelem v Proseči. Sešla se pouze sku-

pina mládeže, takže trasa byla rychle 

vymyšlena a mohlo se vyrazit. Pokusili 

jsme se vybrat cestu, po které se ještě 

Orelský cyklovýlet  

nejelo. Naše cesta vedla po místních 

vesničkách v okolí Proseče, a jelikož 

nás bylo víc z Hluboké, tak konec trasy 

byl pod rozhlednou Borůvka v Hlubo-

ké. Smyslem našeho cyklovýletu bylo 

někde se projet na kole a nechat doma 

naše dopravní prostředky jako jsou au-

ta, kterými se pohybujeme docela často. 

Určitě se nebojte k nám příště připojit, 

nejde o nějaké závodění, ale o pěkný 

výlet. 

Ondřej Brůna 

Očekává nás láska  

     Jakmile vkročíme do věčného živo-

ta, přivítá nás nesmírná láska. Podrob-

nosti neznáme, ale na tom nezáleží. Bůh 

údivů pro nás připravuje všechno, co 

nás může učinit šťastnými. Koneckonců 

jsme byli stvořeni k tomu, abychom 

byli milováni, a na konci cesty nás do 

náruče přivine sama Láska. Spolu se 

třemi božskými osobami se budou 

všichni, kdo nás předešli, radovat, že 

jsme konečně dorazili i my. Ve zdejším 

životě se často cítíme jako osamělí ma-

ratónští běžci, pak se ale uvidíme vbíhat 

na ohromný stadion s nesmírným da-

vem povstávajícím, aby nám zatleskal. 

Padneme s pláčem na kolena, naše slzy 

však budou slzami radosti, nikoli smut-

ku. Bůh nás vezme za ruku a představí 

nás shromážděnému společenství, které 

bude stát zcela na naší straně. 

     Pokud se nám to zdá jako přemrště-

ný výmysl, vzpomeňme na marnotrat-

ného syna. Otec ani nečeká, až přijde. 

Běží ho obejmout a odvést domů. Oblé-

ká ho do vznešenosti, a pak ho hrdě 

přivádí na velkolepou slavnost. 

     Když se staráme o umírající, může-

me jim připomínat, že jsou vtahováni 

do samého jádra lásky. Láska přichází, 

aby je vzala domů, a říká: „Vstaň, má 

přítelkyně, krásko má, a pojď! Hle, zi-

ma pominula, ..., dopřej mi zahlédnout 

tvou tvář, dovol mi hlas tvůj slyšet. Jak 

lahodný je tvůj hlas! Jak půvabnou máš 

tvář!" (Píseň písní 2,10.15). 

     Co víc bychom mohli žádat? 

PP 

•   P Ř E V Z A T O   Z   W W W . M O D L I T B A . N E T   • 

     Noví katechumeni  

     byli přijati do naší farní rodiny. 

Tato bohoslužba byla obzvlášť krás-

ná, slavnostní, zpívaná. Spolu 

s eucharistií přijali svátost křtu, biř-

mování a udělení pečeti Ducha Sva-

tého. Ať je Bůh posiluje ve víře, aby 

plamínek v jejich duši i srdci zářil a 

prožívali radost s naším Pánem. 

Ze srdce všem přeje L. B.  

     Posledním rozloučením s knězem 
a spisovatelem P. Jaroslavem Mošt-
kem je vydání jeho poslední knihy Cti 
otce svého i matku svou. Pro farnost 
je k dispozici asi 6 výtisků – cenou je 
dar 50.- Kč do kostelní kasičky. 

-ms 

•   P .   M O Š T E K   • 
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     Ve svaté vánoční noci vzbudil 

anděl pastýře a poslal je do Betléma, 

aby se poklonili pacholátku, které 

leží v chudém chlévě. Pastýři spěcha-

li a k velkému zástupu lidí přidala se 

také jedna dívka, sestra pastýře. Před 

Ježíška nechtěla přijít s prázdnýma 

rukama, když uviděla, že každý něco 

přináší Dítěti. Neměla žádný dárek. 

Rozhodla se a honem utíkala zpátky 

do hor se slzami v očích. Když to 

uviděl archanděl Gabriel, letěl za 

dívkou. Všude tam, kde se jeho bě-

lostné perutě dotýkaly země, vyrostly 

v záři nebeského světla krásné bě-

loučké květiny. Dívka natrhala plnou 

náruč a s radostí spěchala zpátky k 

narozenému Jezulátku. Před ní právě 

kráčel průvod Tří Králů, provázený 

vůní vzácného koření i zpěvem ptáč-

ků ve zlatých klecích. Děťátko lesk 

zlata přehlíželo a natahovalo své ruč-

ky po dívčiných kvítkách. Byly to 

vánoční růže! Od těch dob kvetou 

pod sněhem a svým květem rozdávají 

radost a usměv. Kvítek se jmenuje 

čemeřice. 

připravila Svá 

Toč se a vrč můj kolovrátku, ejhle, adventu nakrátku...  
...a přede dveřmi Štědrý den… 

     A už je tady svátek Krista Krále – 

konec křesťanského roku a přichází 

advent. Čas tajemný, plný očekávání, 

něčeho nového tajemného, ale každý 

rok stále stejného. Avšak vůbec ničeho 

otřelého a opotřebovaného. To je ten 

Boží svátek zrození malého Ježíška a 

ten se promítá i do narození všech na-

šich dětí. Kolik krásy, lásky a radosti 

nám v nich Pán posílá a my bychom je 

měli nade vše milovat a v nich milovat 

Pána Ježíše. Kéž se nám to daří. Jak 

dojemný je obraz Svatého otce Františ-

ka, jak líbá nožičky malému miminku a 

tiskne k sobě děti a staré lidi. Ne nadar-

mo se říká, staří lidé a malé děti jsou 

jedno. Oba potřebují hodně lásky, po-

moci a ochoty jim být nablízku a pomá-

hat jim. A za to všechno, všem veliké 

Pán Bůh zaplať. 

     A teď, jak bychom se měli připravo-

vat na ty veliké a svaté svátky, aby-

chom na něco nezapomněli. Děti a zpě-

váci budou určitě velice pilně a ochotně 

cvičit krásné vánoční koledy, na to už 

se všichni moc těšíme. Určitě proběhne 

v naší farnosti rekolekce – ta je také pro 

všechny moc potřebná. A těsně před 

Vánocemi bude určitě  koncert 

v kostelích obou našich farností. Tak 

tedy přijďte v hojném počtu. Maminky 

a babičky budou péct cukroví, děti bu-

dou pomáhat, nemusí to být kopec, ale 

budeme se snažit udělat někomu třeba 

úplně cizímu radost a navštívit ho třeba 

s malým dárkem. Udělat mu třeba 

nudle, když už na to on nemá sílu. A 

také hlavně si dobře vykonat řádnou 

svátost smíření, abychom Ježíška přiví-

tali s čistým srdcem. Také nezapomeňte 

na adventní věnec a dejte si ho posvětit 

o první neděli adventní v kostele a kaž-

dý den se u něho večer modlete. Zabalit 

dárečky, uklidit si svůj byteček. Ježíšek 

se narodil před 2013ti lety ve chlévě, 

tak ho přivítejme u nás doma a hlavně 

ve svém srdci, jak se sluší a patří. 

     A ještě zbývá popřát všem přátelům 

a známým požehnané Vánoce a hodně 

Božích milostí po celý příští rok 2014. 

A také dojít na hřbitov a pomodlit se u 

hrobu našich drahých, kteří už s námi 

zde nejsou, ale v srdcích je stále nosí-

me. A tak já už budu raději končit, 

abych vás moc neunavovala a měli jste 

trochu síly na ty všechny úkoly.     

     Milé děti, přeji vám všem hodně 

radostí z narozeného Ježíška a také ně-

jaké ty dárečky co nosíte ve svém sr-

déčku (a hlavně hodně radostí z toho, že 

jste vy samy udělaly někomu velkou 

radost). Vám, pane faráři a milé sestry a 

bratři přeji, abychom se uměli radovat 

ze všeho, co nám Pán posílá a s láskou 

to od něho přijímali a dovedli se o to 

podělit vzájemně s vámi se všemi. Do 

nového roku 2014 hodně Božího požeh-

nání, zdraví a umět si vybrat to, co je 

opravdu pro nás důležité. 

     Vám všem ze srdce přeje 

S. P.     

O vánoční růži 

     Podzim je obdobím, kdy se listí stro-

mů barví do mnoha barev, kdy listí ze 

stromu sfoukne silný vítr. Toto roční 

období jistě všichni z nás znají i jako 

ideální čas na pouštění draků. V sobotu 

19. října římskokatolická farnost spo-

lečně se skauty uspořádala odpoledne 

pro děti a rodiče s názvem Slet všech 

draků, dračic a dráčat. Děti, které přišly 

vypustit svého draka do oblak, mohly 

soutěžit v několika disciplínách, které 

jsme si pro ně připravili. Jejich drak 

mohl vyhrát v kategoriích nejmenší 

Nebe nad Prosečí  
zaplnily desítky barevných draků  

drak, největší drak, drak s nejdelším 

ocasem, ručně vyrobený drak nebo 

nejdéle létající drak. Jelikož dětí přišlo 

opravdu mnoho, nebe nad Prosečí v tu 

dobu bylo zaplněno krásně barevnými 

draky. 

     Rádi bychom poděkovali všem, kteří 

se dračího odpoledne zúčastnili, a jsme 

velice rádi, že letošní slet draků proběhl 

v tak hojném počtu. Příští rok na pod-

zim opět na viděnou. 

Za organizační tým Vanda Šlechtová 



     přátelé, dík za vaši ochotu a nadšení ve sběru známek z došlých dopisů. Přidá-

vám a velmi ráda do společné krabice k odeslání. Od srpna, kdy jsme oznámili sběr 

známek, je stále v kostele krabička na vaše dary. Díky i za osobní předání, která jste 

mi připravili. Prosím, stále a pořád sbírejte, i když vím, že funguje více elektronická 

pošta. Ale nevadí, pokud bude možná známka, sbírejme. Netušíte, jak můžeme i 

známkou pomoci. Možná, že právě ta vaše, ta poslední do počtu, umírní potřebu a 

trápení. Co všechno se může pořídit za 100 ks nepoškozených poštovních známek? - 

1 injekční stříkačka pro nemocné dítě; za 200 ks - l kg sušeného mléka, 300 ks - 

oběd pro 10 dětí ve škole, 400 ks - školné pro jedno dítě na 1 měsíc, 500 ks - kopací 

míč pro děti (kvalitní), 600 ks - 1 nové oblečení pro dítě, 700 ks - malý nový kotel 

pro školní kuchyni a další... Tak by se dalo pokračovat ve výčtu, co je možné pořídit 

za to, co nás nic nestojí - sběr poštovní známky! Děkuji za porozumění a pochopení 

pomoci. Sbírejme každou známku, než nám ji modernizace - elektronická poš-

ta, odepře. 

     Dále připojuji poděkování všem dárcům odložených brýlí. Je to velká pomoc pro 

ty, kteří ztrácejí zrak v horké Africe. Odborníci skla přizpůsobí potřebě a potřebné-

mu se rozjasní a přiblíží pestrost a krása podívání. I tady v tomto případě prosím, 

ukládejte brýle pro tuto pomoc a nám příležitostně anebo třeba při charitativní sbír-

ce předejte. Letošní uzávěrka odeslání - prosinec. Děkuji. 

     Přeji Vám všem, milí přátelé, radostné a milostiplné dny Narození Krista. Ať 

Vám žehná svojí ručkou z betlémských jeslí, ať je s Vámi po všechny dny příštího 

roku. 

Marie Soukalová 

Podpořte Dárcovskou sms Filipiny  

vše o DMS na: www.darcovskasms.cz 

odešlete DMS charitasvet na číslo: 

87777 

Víčka pro Sofinku 
     Každé víčko pomáhá. Prosím, i 

nadále sbírejte. V kostele je místo, 

kde můžete víčka uložit. I v příštím 

roce budeme ve sběru víček pokračo-

vat. Pamatujte, že tím pomůžeme 

k léčbě nemocným dětem. Je to taky 

ochota, která nás nic nestojí; jen víčka 

nevyhazovat, ale uložit a pak přinést. 

Informace pro ty, kteří nevědí: jedná 

se o všechna umělohmotná víčka: 

například z PET lahví, oleje, různých 

šťáv a moštů. Je to tak málo, co může-

me udělat! Opravdu jen sbírat a dávat 

na hromádku. Výsledek? Radost, že 

jsme pomohli v dobré věci pro léčbu a 

uzdravení dětí.  

Děkuji vám. Marie 
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Homeopatie a jiná nebezpečí  
     V sobotu 19. října se v chrudimském 

kostele Nanebevzetí Panny Marie usku-

tečnila velmi zajímavá přednáška psy-

choložky, teoložky a spisovatelky Kate-

řiny Lachmanové na téma Okultismus a 

esoterika ve světle křesťanství. Ve svém 

výkladu se paní doktorka Lachmanová 

opírala v prvé řadě o katechismus kato-

lické církve a další církevní dokumenty, 

které se shora uvedenou problematikou 

zabývají.  Vyslechli jsme z jejích úst 

také řadu svědectví a osobních zkuše-

ností s konkrétními případy, kdy byli 

lidé v důsledku využívání různých 

okultních praktik vystaveni působení 

zla a museli vyhledat pomoc exorcisty. 

Vzhledem k tomu, že se jedná 

o informace důležité pro náš duchovní 

život, rozhodla jsem se sdělit vám ale-

spoň to zásadní prostřednictvím tohoto 

článku. 

     Zlo si hledá cestu, jak se člověka 

zmocnit. Takovouto přístupovou cestou 

jsou zejména následující praktiky: spi-

ritismus (navazování kontaktu se ze-

mřelými, vyvolávání duchů), věštění (z 

karet, ruky atd., ale též horoskopy), 

východní duchovní praktiky – vý-

chodní medicína, bojová umění, jóga, 

reiki atd., léčitelství, jehož metody 

neodpovídají zásadám lékařské vědy 

a křesťanské víry (zejména pokud 

k diagnostice či k určení terapie použí-

vá některou z forem jasnovidectví či 

věštění) – do tohoto druhu léčitelství se 

řadí zejména homeopatie; dále pak 

magie (zaklínači, čarodějové, mágové, 

zaříkávači atd.), satanismus, psychot-

ronika a další. Využívání výše uvede-

ných praktik je proviněním proti první-

mu přikázání desatera - jedná se totiž o 

praktiky, které nevycházejí od Boha, ale 

od mocností, které s Bohem nejsou 

v jednotě (tj. od zlých duchů).  

     Poměrně velký prostor byl na před-

nášce věnován problematice homeopa-

tie, kterou řada křesťanů užívá či ji do-

konce provozuje ve své lékařské praxi, 

aniž by si uvědomovali její nebezpečí. 

Homeopatie vychází z tvrzení, že příči-

nou nemoci je narušení duchovní 

„životní síly“, která řídí lidský organis-

mus a psychiku člověka. Homeopatika 

mají tuto „životní sílu“ napravovat a 

vytvořit harmonii mezi člověkem, příro-

dou a kosmickými silami. K diagnostice 

je používán přístroj, fungující na princi-

pu moderního kyvadla, kterého se ho-

meopat dotazuje a ono mu odpovídá. 

Homeopatie vychází z principů, které 

jsou v rozporu s přírodními zákony 

a vědeckými poznatky. Seriózní vědec-

ké výzkumy zjistily, že látky obsažené 

v homeopatických lécích nejsou schop-

ny vyléčit dané choroby. Co je tedy 

zdrojem uzdravení? Léčebný efekt ho-

meopatik lze vysvětlit buď tak, že fun-

gují jako placebo, anebo se jedná o nad-

přirozené působení démonických sil. 

Zkušenosti mnoha světových exorcistů 

přitom jasně ukazují na druhou 

z uvedených možností. Za zdánlivé 

uzdravení těla tedy pacient zaplatí vyso-

kou cenu – zlý duch jej postupně du-

chovně zaslepí, zotročí a spoutá jeho 

duši. 

     Stává se často, že má-li člověk něja-

ký zdravotní problém, se kterým si lé-

kařská věda neví rady nebo je léčba 

neúspěšná, začne bezhlavě experimento-

vat s alternativní medicínou v podobě 

různých léčitelů, šamanů, kapičkářů a 

homeopatiků. Paní doktorka Lachmano-

vá k tomuto výstižně a krásně říká: Pro 

křesťana přeci není nejvyšší hodno-

tou zdraví těla, ale čistota duše.  

     Chcete-li se dozvědět více, navštivte 

webové stránky Vojtěcha Kodeta na 

www.vojtechkodet.cz, kde lze v sekci 

„Témata  –  okul t i smus“ anebo 

„Svědectví“ dohledat obsáhlejší a detail-

nější texty k dané problematice. 

Kristýna Řebíčková 

Pomoc, která nic nestojí  
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Kalendář 

Proseč - intence a čtení  

Intence 
Čtení a žalmy: cyklus A 

Perálec  - intence 

2.12. Za Miroslava Bílého a maminku. 

4.12. Za Kateřinu Víchovou, manžela, dceru a celou rodinu. 

5.12. Za Jaroslava Macháčka a rodiče. 

6.12. Za Miroslava Vobejdu, rodiče a celou rodinu. 

7.12. Za Dagmar Bělouškovu a její rodinu. 

8.12. Poděkování za 50 let života.                                                     
čt: Marie Soukalová, Slávek Soukal 

9.12. Za Růženu Černou a Marii Košňarovou a manžele. 

11.12. Za Josefa Mrkose, manželku a dceru Helenu a Boží pomoc 
v nemoci. 

12.12. Za Marii a Josefa Zelenkovy, syna a rodiče z obojí strany a 
na poděkování. 

13.12. Za Jana Černého, rodiče, bratra a celou rodinu. 

14.12. Za Marii Jiskrovou, syny a snachu. 

15.12. Za P. Antonína Javůrka. čt: manželé Odehnalovi 

16.12. Za Zdeničku Cimburkovou a otce. 

18.12. Za Josefa Tlustého, manželku a švagrovou, živé i zemřelé 
z rodiny. 

22.12. Za Josefa Zelenku, manželku, vnuka, zetě a rodiče Moráv-
kovy. čt: manželé Roušarovi z Ohrady  

23.12. Za Václava Macháčka, manželku a syna. 

24.12. Za všechny lidi dobré vůle. čt: manželé Taláckovi ml. 

25.12. Za Boženu a Josefa Soukalovy a a živé i zemřelé z toho 
rodu. čt: Růžena Soukalová, Marta Odehnalová 

26.12. Za zemřelé Václava a Emílii Tošovských a ten rod.                         
čt: Vojtěch Tošovský 

27.12. Za Františka Baťu, manželku a dceru. 

28.12. Za farnost. 

29.12. Za rodiče Halamkovy, živé i zemřelé z toho rodu.                   
čt: Libuše Halámková, Jana Lacmanová 

30.12. Za Jiřího Malinského, bratra Josefa a tatínka. 

1.1. čt: Iva Košňarová, Josef Roušar ml. 

5.1. Za rodiny Vaňousovou a Mencovou, za živé i zemřelé. 
dětská mše sv., čt: Katka a Jiřík Taláckovi 

12.1. Za Miroslava Vobejdu a celou rodinu.                                          
čt: Božena Vobejdová, Miroslav Vobejda 

15.1. Za Rudolfa Vícha, manželku, dceru a celou rodinu. 

19.1. Za Josefa Kašpara, živé i zemřelé.                                           
čt: Marie Řebíčková, Marie Zelenková 

26.1. čt: manželé Taláckovi st. 

31.1. Za P. Dominika Javůrka. 

2.2. dětská mše sv., čt: Eliška a Kristýnka Bartošovy 

8.12. Za Annu Sochovou, manžela, čtyři syny a tři dcery. 

25.12. Za Františka a Marii Kulhavých a syna Františka. 

26.12. Za Štěpána Šplíchala, syna Štěpána a celý rod, za rod 
Renzů - živé i zemřelé. 

12.1. Za Lukáše Pražana. 

Nové Hrady - intence a žalmy 

8.12. Za Jana Pešinu a manželku a jejich děti.                                 
ž: Vendula Nováková 

15.12. Za Jana Němečka, manželku a syna Stanislava.                                 
ž: Dáša Nováková 

22.12. Za Boží ochranu pro rodiny Němečkovu, Horákovu a 
Nešporovu. ž: Karel Vopařil 

24.12. ž: Romana Poslušná 

25.12. Za živé i zemřelé  členy rodiny Chadimovy a Novákovy. 

26.12. Za Jaroslava a Růženu Kulhavých. ž: Růžena Odehnalová 

29.12. Za rodiče Nyklovy, Černínovy a duše v očistci.                                 
ž: Petr Poslušný 

1.1. ž: Anežka Nováková 

5.1. ž: Petr Poslušný 

12.1. ž: Vendula Nováková 

19.1. ž: Dáša Nováková 

26.1. ž: Karel Vopařil 

2.2. ž: Petr Poslušný 

  1. 12. neděle 1. neděle adventní   

    Proseč: 17-19  svátost smíření, adorace 

  2. 12. pondělí Chotovice: 10.00 žehnání betléma a mše sv.               
u sv. Josefa 

  5. 12. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

      18.00 mše sv. 

  6. 12. pátek Proseč: 16.30 mše sv. setkání s sv. Mikulášem  

   Nové Hrady: 18.00 mše sv., setkání mládeže 

  7. 12. sobota Proseč: 7.30 mše sv. s roráty 

    9.00 adventní rekolekce, P. Jan Uhlíř 

    14-16 svátost smíření, více zpovědníků 

   Chotovice: 16.30 mše sv. 

   Proseč: 18.30 mše sv. 

  8. 12. neděle 2. neděle adventní   

    Nové Hrady: po mši návštěva sv. Mikuláše 

  9. 12. pondělí slavnost PM, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 

   Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

    Proseč: 18.30 mše sv. 

  11. 12. středa Nové Hrady: po mši setkání seniorů 

    Proseč: po mši setkání nad katechismem 

  12. 12. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

      18.30 mše sv. 

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

    Proseč: 18.30 mše sv., setkání starších dětí 

  14. 12. sobota Proseč: 7.30 mše sv. s roráty 

  15. 12. neděle 3. neděle adventní   

    Nové Hrady: 16.00 Adventní koncert 

    Proseč: 18-19  svátost smíření, adorace 

  20. 12. pátek Chotovice: 9.00 mše sv. u sv. Josefa 

   Proseč: 16.30 adorace, setkání mladších dětí 

     17.30 mše sv. 

  21. 12. sobota Proseč: 7.30 mše sv. s roráty pro děti                       

  22. 12. neděle 4. neděle adventní   

    Nové Hrady: 14.30-16.30  Svátost smíření, adorace. 

    Proseč: 17.00 Betlémské světlo 

  24. 12. úterý Štědrý den     

    Perálec: 16.00 vigilie narození Páně pro děti 

    Nové Hrady: 22.00 Půlnoční mše sv. 

    Proseč: 24.00 Půlnoční mše sv. 

  25. 12. středa slavnost Narození Páně   

    Bohoslužby jako v neděli.   

  26. 12. čtvrtek svátek Svatého Štěpána, prvomučedníka 

    Bohoslužby jako v neděli.   

  28. 12. sobota Proseč: 14.00 Koncert "Hej, mistře". 
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 Modlitba růžence vždy 30 min. před mší sv. 

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

 Změny v kalendáři i pravidelných bohoslužbách vyhrazeny. 

 Aktuální informace při nedělních ohláškách a na webových stránkách 
 našich farností: www.farnispolecenstvi.cz 

Kalendář 

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     

  29. 12. neděle svátek Svaté rodiny   

    Obnova manželských slibů, žehnání rodin. 

    Proseč: 14.30 vánoční besídka 

  31. 12. úterý Poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc do nového 

   Nové Hrady: 16.00   

    Proseč: 17.30   

  1. 1. středa slavnost Matky Boží, Panny Marie 

    Bohoslužby jako v neděli. 

    Žehnání tříkrálovým koledníkům při mši sv. 

    Proseč: 17.00 koncert Naživo 

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

    Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

  4. 1. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

   Proseč: 18.30 mše sv. 

  5. 1. neděle  slavnost Zjevení Páně   

    Nové Hrady: 17-18  svátost smíření, adorace 

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

    Proseč: po mši setkání nad katechismem 

  9. 1. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

      18.30 mše sv. 

  10. 1. pátek Česká Rybná: 15.30 mše sv. 

   Proseč: 17.30 mše sv., setkání starších dětí 

  12. 1. neděle Svátek křtu Páně   

  V době od 13. - 17. ledna bude P. Zdeněk Mach na dovelné. 

  17. 1. pátek Proseč: 16.30 setkání mladších dětí 

  18. 1. sobota Proseč: 20.00 Skautský ples  

  19. 1. neděle 2. neděle v mezidobí   

  23. 1. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

     18.30 mše sv. 

  24. 1. pátek Chotovice: 10.00 mše sv. u sv. Josefa 

  26. 1. neděle 3. neděle v mezidobí   

    Nové Hrady: 17-19  svátost smíření, adorace 

  1. 2. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

   Proseč: 18.30 mše sv. 

  2. 2. neděle svátek Uvedení páně do chrámu 

    Proseč: 17-19  svátost smíření, adorace 

  6. 2. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

    18.00 mše sv. 

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

    Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

Povečeřet pod světly vánočního stromku  
tak jsme zvyklí od dětství. 

Tak jdou s námi světla Vánoc, 
jak je pro nás rozsvítili kdysi 

kdo nás milovali 
a chtěli obdarovat radostí 

nejen pro chvíli, 
ale ukázat nám cestu k ní 

a světlo pro ni dát 
na celý život. 

Zazáří i letos u našich stolů 
v teple domova v šťastné vzpomínce, 

i když se při ní zalesknou oči, 
trochu se zlomí hlas tiché modlitby 
a chvilku se skrytě zalykáme slzami, 

když rok od roku 
víc než na větvích stromků 

rozsvěcujeme světla na hrobech, 
ta světla naděje 

však nejutěšenější, 
jak vzplála nad Betlémem 

pro radost nejen dětí. 

24. 10. 1996 

„Krásné Vánoce, radost a naději 
pro příští rok spolu s darem zdraví 

Vám přeje P. Josef Čechal“ 

 

(z pozůstalosti - myslel na vás všechny, 
i když se Vánoc nedožil, 

letos 17 roků, co ho Pán povolal k sobě) 

připravila Svá 

Vánoční přání  
od P. Josefa Čechala  
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     Přátelé a členové 

Klubu Radia Proglas, 

vím, že Radio Proglas 

je stálým vaším příte-

lem v rodině. Taky vím, že rádi poslou-

cháte každý ze svých oblíbených pořa-

dů a nacházíte tam radost a pohodu ve 

chvílích radosti, ve chvílích smutku 

posilu. Přátelé, prosím, uvědomte si, že 

vysílání žije jen z podpory nás poslu-

chačů. Prosím, pamatujte na dobrovol-

ný dar podpory vysílání. Vzpomeňte, co 

Důstojný pane faráři! 

     Včera mě nařídil p. majitel, bych s Vámi 

pojednal o úhradě obnosu na tu stavbu. 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 soukromý. 

Vám oddaný Sigmund. 

(dopis zopakovaný z minulé části)  

     Na to jsem odpověděl: že na transakce 

toho druhu přistoupiti nemíním, a zaplacení 

si představuji tak, jak to zákon v Rakousku 

předpisuje: Totiž patron zaplatí hmoty a 

řemesla a farníci dodají potahy a nádenickou 

práci. Tedy nestalo se zase nic. A přece jsem 

toho hejtmanství pořád ještě nechtěl dáti, 

aby kostel nebyl zavřen. I jel jsem do Hrad-

ce a osobně jsem tam v konsistoři prosil, 

aby oni sami nějak na patrona důrazně se 

obrátili, a jeho povinnosti mu připoměli. 

Tam to nějakou chvíli marně leželo, a pak to 

zaslali ne patronovi, jak jsem já žádal, nýbrž 

na hejtmanství do Vys. Mýta, které nařídilo 

svému technikovi, inženýrovi Dittrychovi v 

Litomyšli, aby stav patronátních budov v 

Proseči obhlédl a vyšetřil. V létě roku 1910. 

inženýr Dittrych prohlídku tuto vykonal, a 

uznal za dobré: Kostel se musí neodkladně 

zabezpečit; chlévy pak a stodola nově posta-

vit. A také r. 1911. plány na to a rozpočty 

sám vyhotovil, a téhož roku 1911. přišla 

komis od c. k. hejtmanství ve Vysokém 

Mýtě, aby zavedla konkurenční řízení o 

stavbě. Mělo to dohromady státi 25.000 K. 

Byl přítomen mimo komis zástupce patrona, 

jeho komisař nadlesní Jiří Sigmund - který 

se vyjádřil. „Jménem pana majitele a patro-

na mám prohlásiti, že o obhlídce panem 

inženýrem Dittrychem konané nic nevěděl, a 
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proto plán i rozpočet neuznává, an k němu 

nedal svolení. Byli přítomni zástupci obcí: 

za Proseč starosta Karel Vaněk, a za Zderaz 

Jan Krejsa atd. Když se k ničemu neměli, 

řekl jsem: „Když se mohla tak snadno posta-

vit rádnice, proč by se nemohlo postaviti 

toto?“  (p. K. Vaněk právě na stavbu rádnice 

nejvíce naléhal, protože tam chtěl mít poštu 

a byt.) Na to pan starosta Vaněk: „Rádnice 

je naše, ale toto není naše.“ Já na to: „Tak 

tedy kostel není Váš - pro koho pak se sta-

ví?“ 

     A tu hejtman Česaný vida trapný výjev 

ten, řekl, že nebude asi jiné pomoci, než 

domáhati se podpory náboženské matice, 

která pak může se právem regressivním 

hojiti na patronovi. 

     Tu po novém roce také někdy v únoru 

přišel vikariátní oběžník čís. 8320. o vyříze-

ní visitací v r. 1910. O Proseči tam bylo toto 

napsáno: „Pokud se týká chrámu Páně v 

Proseči, uznávám nutnosť oprav farního 

chrámu Páně sv. Mikuláše v Proseči. Nelze 

farnímu úřadu než naléhati na nutné opravy 

tyto znova a znova; pokud se týče úřadů 

církevních, chceme podle vší síly podporo-

vati kroky k uskutečnění díla toho podnika-

né. Jeho Excellence sděluje, že učinil pří-

slušné kroky u spolku sv. Bonifáce v Pader-

bornu za příčinou rekonstrukce jmenované-

ho chrámu.“ 

     Tak se záležitost našeho chrámu Páně 

ocitla až u Němců v – Paderbornu – na žeb-

rotě! Dne 10. dubna 1911. ráno přijel pan 

ředitel biskupského velkostatku v Chrasti, 

Alois Nový do Proseče. Za příčinou oprav 

na domě č. 59., a takto ke mě promluvil: 

(budiž dobře vzato na vědomí): „Nejprvé 

mám Vám vyříditi, že Vás Jeho Excellence 

pozdravuje, a pak zprávu, že záležitosť Va-

šeho kostela je na nejlepší cestě, ba že je o 

kostel postaráno. Pan opat Schachleitner mu 

nabídl, že by se podporou centrálního spol-

ku sv. Bonifáce v Paderbornu mohly posta-

viti dva kostely v diecesi. Jeho Excellence tu 

jednu podporu reservoval pro Vás, a pan 

opat slíbil, že se o to přičiní.“ Nevěděl jsem, 

mám-li uším svým věřiti, a nemohl jsem 

úžasem a rozčílením nic jiného říci než: 

Pane řediteli, prosím Vás, řekněte mě to 

ještě jednou, abych věděl, že dobře slyším. 

Zopakoval mi to ještě jednou. Pln dychti-

vosti, zvěděti ještě více, psal jsem ještě té-

hož dne o tom P. Janu Zimovi O.S.B. do 

Emaus, a prosil ho, aby u pana opata mým 

jménem poděkoval, a znova moji prosbu 

přednesl. Dostal jsem obratem odpověď, 

která mě velmi zarazila; neboť se mi z ní 

zdálo vyznívati, jakoby tam o ničem nevě-

děli; bylo tam řečeno, že pan opat si udělal 

důkladnou poznámku; a že se tázal; zdali 

jsem podal písemnou žádosť do Paderbor-

nu? Pakli ne, abych tak ihned učinil, obšírně 

potřebu odůvodnil, a poněvadž je to určeno 

do Paderbornu, abych to napsal německy. 

Bylo to všecko ve svatém týdnu. Do smrti 

nezapomenu na týden ten. Místo veškeré 

jiné práce a starosti, kterých v tomto týdnu 

bývá nejvíc z celého roku, pracoval jsem na 

obsáhlém memorandum ve dne i v noci a 

dohotovil je na Zelený čtvrtek. Co jsem měl 

síly ducha, tolik jsem v to vložil, vždyť se 

mi jednalo o realisování snu celého mého 

života. Bylo by jistě zajímavé, spis ten tuto 

položiti, ale pro obšírnosť jeho, a ještě ji-

ných věcí nelze mi tak učiniti. Byla by jich 

tlustá kniha. Poukázav hlavně na důležitosť 

zdejší katolické diaspory na Bílou sobotu - 

datuje: Dominica Resurrectionis jsem ho s 

prosebným ještě přípisem zaslal do kláštera 

Emaus. 

     Letí oblaka přes lesy pusté – a luzní sno-

vé přes hlavy lidské, žel sledu za sebou 

nenechávají,“ praví básník. Pln nejlepších 

nadějí vydal jsem se na 1. neděli po Veliko-

noci r. 1911 do svého rodiště do Rovně u 

Rybičky z prosečského rybníčka  
bychom dali před lety za toto vysílání! 

Dnes vysílání máme a tak mnohdy těž-

ko nacházíme chvíli rozhodnutí podpo-

ry. Otec Martin jedná každým rokem s 

úřady, které povolují vysílání a dávají 

vysílací místo. Může se stát, když vysí-

lání nepodpoříme, že přijdeme o chvíle, 

které jsme si s rádiem oblíbili. Stojí to 

za zamyšlení. Právě tak i Televize 

NOE! Vím, co je sledovatelů vysílání. 

A kdo finančně podporuje televizi? 

Nebuďte černými 

posluchači a sledovateli. 

     Taky vím, že peněz v 

současné době nezbývá. 

Je třeba si uvědomit, že 

jsou i jiné hodnoty, které mají v životě 

člověka větší cenu než konzumní život. 

Proto prosím, přimlouvám se o větší 

přízeň k těmto křesťanským médiím. 

Přijměte moje poděkování za pochope-

ní. 

Váš KaPr Marie a KaNoe Marie 13698 
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Pardubic, neboť se tam konalo sv. Biřmová-

ní; byl jsem jednak o to žádán od churavého 

pana faráře, který byl právě na operaci v 

Něm. Brodě; a jednak toužil a prahnul  jsem, 

dověděti se něco určitého. Sekretář a cere-

monář Jeho Excellence, Huráň, si mne vzal 

stranou, a řekl mi: Milý brachu, nesmíte 

hned každé řeči věřit a velkým nadějím se 

neoddávejte! Výsledek všeho byl, že dne 28. 

máje 1911.,  dominicea VI. post Pascha, 

dostal jsem z Padernbornu tento dopis: 

Sr. Hochwürden 

                 Herrn Pfarer Martínek 

                                          zu Prosetsch. 

Ew. Hochwürden beanschrichten vir auf den 

Gesuch vom 16. April 1911. betreffend eine 

Unterschützung zum Kirchenbau in Proset-

sch, dass wir in der Litzung vom heutigen 

Tage zu dem genaunten zwecke aus Bonifa-

cius- Vereinsmitteln den Betrag von M 500- 

fünfhundert M bewiligt hqatten. Unsere 

Generalkasse hierselbst ist angewiesen, 

diese Summe gegen vorhereinzusendende 

Quittung an Sie auszuzahlen. Der General- 

Vorstam des Bonifacius Vereins. 

     Tedy první peníze na stavbu našeho kos-

tela! Bohužel od Němců; u nás nic. Bylo mi 

tak, jakoby mě někdo shodil se střechy dolů. 

Slíbena byla stavba kostela a ono přišlo 500 

Marek. Napsal jsem si: „Půjde-li to takhle, 

pak se toho kostela nedočkám.“ V měsíci 

prosinci zaslal jsem rekomandovaný dopis 

Jeho Excellenci, kde obšírně vypsal jsem 

znova náboženské poměry ve smíšené této 

krajině, vyličuje nedůstojný a nebezpečný 

stav stávajícího kostela, a podal jsem návrh 

nový, a sice: Poněvadž odnikud nejeví se 

živější snaha ku stavbě tohoto kostela při-

spět, ať se udělá projekt menší, levnější, 

totiž: sbourání zdi severní a posunutí o 180 

cm, sbourání portalu a posunutí o 2 m k 

západu, čímž by se prostor zvětšil o 60 m2 , 

což ve slušném provedení všše dohromady 

bych dokázal za 20.000 K. Nato mám už 

6000 K., sv. Bonifác ať dá hotově 6000 K. a 

8000 K. ve čtyřech ročních splátkách. Na 

dopis tento odpověď nepřišla. V tom smyslu 

psal jsem též spolku sv. Bonifáce do Prahy. 

Odpověděli, že nemohou teď nic dělati, až 

se sejde po novém roce výbor celý. Tak už 

utekl rok 1911. a já rozmrzen vším, rozhodl 

jsem nechati všeho, ať si to už teda spadne 

nebo ne. 

Ale v lednu 1912. byl jsem ve Vysokém 

Mýtě. Byla-li to náhoda, která prý není,-

anebo řízení Boží,- setkal jsem se v hotelu 

na poště s Božou Dvořákem, konservatorem 

a architektem, který tam právě kollaudoval 

restaurovaný oltář ve chrámu Páně sv. 

Vavřince. Syt jsa rozličných nemilých a 

zbytečných obtíží a nápadů, které tento, 

jinak jistě geniální muž při sdělávání plánů 

pořád vymýšlel, a jako c.k. konservátor mne 

nutil, abych jich poslechl,- a kterými mne až 

k smrti trestal, a rozmrzen nedostatkem 

dobré vůle se strany pražského Bonifáce a i 

odjinud, neměl jsem valné chuti ani s ním 

mluviti. Vycíťuje moji chladnosť, sám dal 

se řeči a začal: „Víte-li pak, co je nového?“ 

„Nevím.“ „Zjara vám zavrou kostel.“ „Ať si 

zavrou, já si odsloužím mši sv. ve svém 

pokoji, a o žádnou místnosť se starat nebu-

du, já jsem se nastaral dost, víc už neudě-

lám. Teď je zase mě všecko jedno!“ „Ale to 

nesmíte udělat“! „A proč bych nesměl—kdo 

mne může nutiti, abych něco sháněl, když 

všecka má snaha byla všem pánům jen k 

zlosti anebo k smíchu? Nic nebudu dělat!“ 

„Já vám radím, abyste sebral deputaci a šel s 

ní do Hradce Králové k Jeho Excellenci, já 

tam také půjdu.“ Já chytaje se každého stéb-

la, skutečně deputaci jsem vypravil dne 12. 

ledna 1912. vydal jsem se se starostou Vác-

lavem Petrem č. 97., a se starostou zderaz-

ským Janem Krejsou do Hradce. V Pardubi-

cích přidal se konservátor Dvořák. Mě se to 

zdálo na čisto bezúčelné, abych Excellenci 

obtěžoval. I nechal jsem Dvořáka samotné-

ho uvésti deputaci. Já jsem tolikrát pokorně 

u Excellence byl, obtížnou cestu vážil, a 

odnášel jsem si dojem, že jsem Excellenci 

obtížným. Setrvali tam hodinu, a jak jsem se 

dověděl, byla dávána vina mě, že se to pro-

tahuje. Že jsem měl už dávno žádati o sub-

venci z náboženské matice. Pravděpodobně 

se zapomenulo na faktum, o kterém deputa-

ce nevěděla, že když jsem já Excellenci se 

kdysi zmínil o matici, jako povinné k pod-

porování stavby prosečské, byl jsem velmi 

trpce odbyt slovy: „Co to mluvíte, matice 

není nic povinna, to je milosť!“ 

Já pro svou osobu jsem byl úplně přesvěd-

čen, a také jsem to Excellenci napsal, že 

náboženská matice nedá nic pro kostel na 

soukromém patronátě,- za daných poměrů. 

Excellence deputaci mimo jiné ráčila se 

vyjádřiti: „Já tomu faráři ukážu, že nábožen-

ská matice příspěvek dá, a že mé slovo tam 

něco platí.“ Výsledek to ukázal. Rokovalo 

se dále o tom, že můj návrh na rekonstrukci 

v menším rozsahu je nepřijatelný, že by 

vchod do kostela byl hned u hospody, a že 

nutno stavěti portálem k náměstí. Myšlénka 

má, tak snadno proveditelná, aby věž přišla 

na prostřed průčelí, nedošla souhlasu, nýbrž 

zůstala projektována na levém rohu kostel-

ního portálu. Aspoň toho jsem docílil, aby 

kostel dosahoval až k věži. Excellence depu-

tovaným slíbila na určito, že vymůže u ná-

boženské matice subvenci, mluvilo se do-

konce o 30.000 K, a co se nedostane, že dá 

Bonifác. Pan c.k. konservátor má rychle 

vyhotoviti plány a rozpočet, dle něhož už v 

zimě máme dát káceti dříví, prostřednictvím 

ordinariátu matici, a dáti ujištění, že práci 

nádenickou a potahy dá osada. Napsal jsem 

si tehdá do denníku: „Fac sic Deus!“ Měly 

se dělat plány... to znamená 2% rozpočtu, 

mělo se kácet dříví, a my jsme měli v hoto-

vosti 6000 K! Ostatní vše byly jen sliby, o 

kterých se vyplnilo,- sliby chyby. Zaplatil 

jsem za deputaci: povoz na nádraží do Skut-

če, dráhu, přesnídávku v Rosicích, oběd v 

Hradci Králové v Adalbertinu, cestu nazpět 

drahou a povozem. (Tak se ty peníze schá-

zely!) 

     S novými plány si Boža Dvořák dost 

pospíšil; 11. února 1912. je zaslal k pode-

psání od zástupců obcí. Kostel projektoval 

21 m bez presbytáře dlouhý (starý byl 16,6 

m), široký 8,50 m  (starý 8,85 m), vysoký 

7,20 m (starý 6,90 m) – křížová kaple škrt-

nuta; vchod na chor projektován z věže, 

takže ty schody na chor překážely vchodu 

hlavnímu do kostela, jsouce těsně před hlav-

ními dveřmi. Zvonice měla mít ne názděnek, 

nýbrž vysokou prkennou nástavbu, takzvané 

„podbití“, jehlancovou vysokou šindelovou 

střechu, červeně natřenou, kolem kostela 

střechu na „krákorcích“, ohradní zdi hřbi-

tovní z valné části rozvalené, na bláto stavě-

né, se měly konservovati, „že je to starodáv-

né“, a vše mělo mít ráz starodávný. Mě se 

každým dechem jednalo o to, aby věc byla 

důkladná, a nepotřebovala oprav, u něho 

tyto momenty zase neplatily nic, on měl na 

zřeteli stanovisko své archaistické, ať si to 

spadne třeba za rok. Přiznám se, že jsem se 

rozhněval nad tím tak, že jsem řekl, že toho 

všeho nechám. Ale nutili mne, abych se 

přece ještě jednou k němu vypravil, a po-

hnul jej k opravám. I opravil: křížová loď 

(kaple západní) přikreslena, věže na způsob 

věží v Kutné Hoře vyvedena, plechem krytá, 

vchod na chor ne z předsíně věžní, nýbrž 

projektováno okrouhlé schodiště k mé neu-

stupné žádosti. Na to 19. února 1912. před 

ostatky došel vlastnoruční list Jeho Excel-

lence, kterým se oznamuje, že spolek sv. 

Bonifáce v Praze povolil 6000 K na stavbu 

kostela v Proseči, které se na požádání ve 2 

splátkách po 3000 K vyplatí. 20. února 

1912. zaslal jsem děkovný list opatu Albánu 

Schachleitnerovi, zároveň s novou prosbou 

ku centrálnímu spolku sv. Bonifáce v Pader-

bornu, na který skutečně nových 500 M 

podpory z Paderbornu jsem obdržel. 23. 

února 1912. odeslány všestranně podepsané 

plány konservatoru Dvořákovi spolu se 

žádostí k ministerstvu kultu a vyučování o 

podporu nábož. Matice. Připojen přípis k 

Jeho Excellenci, aby vše nejmilostivěji od-

poručil; celý akt Dvořák dodal sám do kan-

celáře ordinariátní. Tak zdála se věc býti na 

dobrém postupu. Ale jako když z čista jasna 

udeří blesk, přišel rozkaz od c.k. okresního 

hejtmanství ve Vys. Mýtě, ze dne 2. března 

1912 čís. 9156. „Dle konaného šetření na-

chází se tamní farní chrám Páně, jakož i 

ostatní budovy patronátní ve stavu, který 

ohrožuje bezpečnosť. Vzhledem k tomu se 

ukládá panu starostovi, aby za účelem od-

vrácení případného neštěstí potřebná opatře-

ní dle předpisu řádu stavebního ve vlastní 

působnosti ihned provedl, a o tom do 8 dnů 

sem zprávu dal. Obecní úřad odpověděl 

takto: Před třemi týdny konal zde c.k. inže-

nýr Dittrych šetření za příčinou sdělání roz-

počtu na zabezpečení stropu z nařízení c.k. 

místodržitelství, a dosud výsledek žádný se 

nestal. Současně obecní úřad zasílá pobídku 

patronátnímu úřadu v Nových Hradech, aby 

v té příčině povinnosť svou vykonal. Ale 

hejtmanství obratem opakovalo důtklivě 

svůj první rozkaz, aby ihned potřebné kroky 

učinil a do 8 dnů o tom zprávu podal. Jaké 

kroky činili? Spravovat - a na to naši hoto-

vosť tak těžko sehnanou rozházet? Řekli 

jsme si: Rozboříme to a budeme stavět, ať 

se děje už co chce!   

Pokračování příště 
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     V úvodu chci poděkovat za spolu-

práci farnostem, obcím a městům a pří-

znivcům charity. V roce 1993 byla zalo-

žena Farní charita Nové Hrady u Skut-

če. Organizace byla založena na zákla-

dě dobrovolnické činnosti. Jednalo se 

zejména o konání akcí pro širokou ve-

řejnost – koncerty, přednášky apod. 

V roce 2000 začínáme s profesionální 

Pečovatelskou službou. Tato služba 

začínala pracovat s 8 klienty. V roce 

2003 do naší činnosti přidáváme nové 

středisko, které reaguje na poptávku 

z řad klientů – Osobní asistence. V roce 

2004 začíná pracovat středisko Denní 

centrum pro seniory. V roce 2005 poda-

la Farní charita Nové Hrady u Skutče 

investiční projekt do programu SROP. 

Jednalo se o projekt rekonstrukce domu 

čp. 31 v obci Chotovice. Vzhledem 

k tomu, že tento projekt byl úspěšný, 

došlo v r. 2006 k otevření Centra sociál-

ních služeb v Chotovicích, kde zároveň 

začíná pracovat středisko Denní cent-

rum, Denní stacionář a Sociálně terape-

utické dílny. Zároveň získávají zázemí 

střediska Charitní pečovatelská služba a 

•  I N F O R M A C E   Z   O B L A S T N Í   C H A R I T Y   •  

Osobní asistence. V roce 2010 bylo 

založeno středisko Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi. Souběžně 

jsou realizovány vzdělávací i investiční 

projekty, které rozšiřují zázemí pro naši 

práci. Nejmladším projektem naší orga-

nizace je Potravinová pomoc, která za-

jišťuje darování získaných potravin a 

drobného spotřebního materiálu pro 

domácnost potřebným. Potravinová 

pomoc se uskutečňuje již 3 rokem. Nej-

více se  naše organizace rozrostla v roce 

2012, kdy došlo ke spojení Farní charity 

Nové Hrady u Skutče a Farní charity 

Hlinsko. V regionu začíná služby po-

skytovat stabilní profesionální organiza-

ce Oblastní charita Nové Hrady u Skut-

če. Díky tomuto projektu se komplex 

služeb rozrostl o domácí zdravotní péči. 

Poskytujeme tedy služby člověku od 

narození až do posledního dne jeho 

života. Díky zkušenosti ze vzdělávacích 

projektů došlo v roce 2010 k založení 

dceřiné společnosti Perchar s.r.o., která 

má status řádné chráněné dílny a svým 

odběratelům poskytuje řádné náhradní 

plnění. 

     V sobotu 16. listopadu 2013 se zapo-

jila Oblastní charita Nové Hrady u Sku-

tče do první Národní potravinové sbír-

ky. Celorepublikově akci organizovala 

platforma Byznys pro společnost ve 

spolupráci s Českou federací potravino-

vých bank a další partneři. Sbírka pro-

běhla celkem ve 111 obchodních řetěz-

cích na území celé České republiky. 

Naše organizace zajišťovala realizaci ve 

třech obchodních řetězcích: Makro Hra-

dec Králové, Globus Pardubice a Inter-

spar Pardubice. Na každý obchodní 

dům dorazilo brzy ráno 13 dobrovolní-

ků, kteří se přímo účastnili této akce. 

Organizátoři zajistili oblečení s logem 

akce a reklamní materiály. Naši dobro-

volníci rozdávali letáky u vchodu ob-

chodních domů, oslovovali potencionál-

ní dárce, vysvětlovali účel akce. Další 

dobrovolníci si přebírali od dárců daro-

vané potraviny, zaznamenávali sorti-

ment darovaných potravin a váhu. Po 

celý den panovala mezi dobrovolníky 

20 let od založení Farní charity Nové Hrady u Skutče  
     V průběhu prosince probíhají 

v rámci charity v Chotovicích i 

v Hlinsku akce. Některé jsou určeny pro 

pracovníky a uživatele služeb a na ně-

které bychom vás chtěli srdečně pozvat. 

Dne 2. prosince 2013 proběhne děkov-

ná mše svatá a již tradiční posvěcení 

betlému, dále vás srdečně zveme na 

Posezení u cukroví, které se bude konat 

dne 20. prosince 2013 v Chotovicích.      

     Děkuji Vám všem za 20ti letou pod-
poru činnosti naší organizace. Děkuji 
Vám všem, kteří nás podporujete fi-
nančně i duchovně. A přeji nám všem 
ještě mnoho let práce naší organizace, 
přeji nám mnoho spokojených klientů 
a pacientů, zaměstnanců, dobrovolní-
ků i dobrodinců. Přeji Vám všem, aby 
síla Božího milosrdenství Vaším du-
chem myslila a Vašima rukama kona-
la. 

Blanka Vopařilová 

První národní potravinová sbírka  
velmi dobrá, veselá nálada. Zákazníci 

obchodních domů přicházeli a zjišťova-

li, jaké potraviny konkrétně mají zakou-

pit. Jednotliví dárci přinášeli našim 

dobrovolníkům malé i velké množství 

potravin, někdo do sbírky věnoval jeden 

balíček těstovin či mouky, nebylo však 

výjimkou, že zákazníci obchodních 

domů darovali plný nákupní koš. 

V průběhu soboty se potraviny odváže-

ly do skladu potravinové pomoci. V 

následujících dnech se potraviny budou 

třídit dle jednotlivých sortimentů a ná-

sledně budou rozdělovány klientům 

potravinové pomoci. Naše středisko 

potravinové pomoci již třetím rokem 

rozděluje minimálně jednou za měsíc 

darované potraviny do 150 balíčků, 

které následně obdrží především rodiny 

s dětmi, osoby bez přístřeší a azylové 

domy v našem okolí. 

     Chci především poděkovat za oběta-

vou práci všem dobrovolníkům. Není 

samozřejmostí, že člověk pracuje nepře-

tržitě 14 hodin v kuse, bez nároku na 

jakoukoliv finanční odměnu. Nálada, 

která panovala po celý den sbírky, mě 

přesvědčila o tom, že všechny spolupra-

cující hřeje pocit dobrého skutku. Dále 

velmi děkuji zastřešující organizaci za 

kvalitní přípravu akce a společnostem 

Globus Pardubice, Interspar Pardubice a 

Makro Hradec Králové za účast na této 

akci. Spolupráce s řetězci byla na profe-

sionální úrovni, i zaměstnanci těchto 

obchodních domů se přímo podíleli na 

této akci darovanými potravinami. Pro 

vaši informaci se podařilo vybrat od 

laskavých dárců:  

• GLOBUS •  

500 dárců • 1.250 kg potravin, 

• INTERSPAR •  

261 dárců • 558 kg potravin, 

• MAKRO • 

30 dárců • 150 kg potravin  

(váha je čistá, 

bez obalového materiálu). 
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•  I N F O R M A C E   Z   O B L A S T N Í   C H A R I T Y   •  

Tříkrálová sbírka 2014  
     Tříkrálová sbírka 2014 proběhne 

začátkem ledna (5. a 6. ledna 2014). Do 

Tříkrálové sbírky 2014 se zapojí téměř 

osm set dobrovolníků, kterým bychom 

touto cestou rádi poděkovali. Vám, or-

ganizátorům, děkujeme za čas věnova-

ný přípravě této akce i jejímu vyhodno-

cení. A naše upřímné poděkování patří 

také vám všem, kteří do sbírky finančně 

přispějete. 

Dělení výnosu Tříkrálové sbírky  

     Tříkrálová sbírka je sice sbírkou 

celostátní, nicméně její dopad má pře-

vážně regionální charakter. Podle roz-

hodnutí rady Sekretariátu Charity Česká 

republika a odsouhlasení Českou bis-

kupskou konferencí se celkový výnos 

Tříkrálové sbírky dělí podle následující-

ho klíče: 

• 65 % výnosu sbírky připadá organizá-

torům skupinek (tj. farní či oblastní 

charity) a vrací se tak do míst, kde byly 

peníze vykoledovány,  

• 15 % výnosu sbírky připadá na pro-

jekty diecézních charit,  

• 10 % výnosu sbírky je věnováno na 

humanitární pomoc do zahraničí,  

• 5 % výnosu sbírky připadá na podporu 

projektů Charity Česká republika,  

• 5% výnosu sbírky je v souladu se zá-

konem určeno na režii sbírky. 

Záměry na využití výnosu  
Tříkrálové sbírky  

     Jednotliví organizátoři kolednických 

skupinek, tedy oblastní charity, ke kte-

rým směřuje většina výnosu sbírky, 

předkládají tzv. Záměry na využití vý-

nosu sbírky. V těchto záměrech uvádějí, 

kterou ze svých aktivit zamýšlejí pod-

pořit a jakou částkou by se tak mělo dít. 

Záměry jsou zasílány diecéznímu koor-

dinátorovi, který je předkládá k posou-

zení Tříkrálové komisi. Tříkrálová ko-

mise má za úkol zhodnotit vhodnost 

Záměrů na využití výnosu sbírky a je-

jich soulad s výše uvedeným účelem 

sbírky. Na schválené Záměry pak jed-

notlivé charity použijí vykoledované 

prostředky. 

     Záměr Oblastní charity Nové Hrady 

u Skutče 2014, při předpokládané část-

ce 550 000,- Kč, kterou získá Oblastní 

charita: 

• Pomoc do Indie: 27 500,-  

 Rozvoj projektů souvisej ících 

s projektem Adopce na dálku 

• Rekonstrukce zázemí v Hlinsku:  
  447 500,-   

Rekonstrukce domu v Hlinsku, který 

je majetkem OCH NH . V domě jsou 

kanceláře sestřiček a pečovatelek. Zá-

měrem rekonstrukce je vybudování tří 

bytových jednotek v podkroví.  Toto 

ubytování bude sloužit především  

matkám s dětmi v tíživé sociální situa-

ci. Chceme vybudovat zázemí pro 

řešení krizové situace. Klienti mohou 

být i z dalších cílových skupin.  Priori-

tou ubytování bude potřebnost kon-

krétního člověka. 

• Nákup vozidla pro ambulantní služ-

by: 75 000,-  
 Naším cílem je sehnat finanční pro-

středky na nákup vícemístného vozi-

dla pro svoz a rozvoz klientů do am-

bulantních služeb. Vzhledem k široké 

cílové skupině se  pravděpodobně  

bude jednat o vozidlo se speciální 

úpravou. 

Za Oblastní charitu Lenka Švecová                     

NAŠE ORGANIZACE  

VÁS ZVE NA TRADIČNÍ 

CHARITNÍ PLES,  
KTERÝ SE BUDE KONAT  

V SOBOTU 8. 2. 2014 

V MAKOVĚ.  
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     V sobotu  

28. prosince 2013 od 14:00 hod.  

v prosečském kostele sv. Mikuláše  

opět zazní slavná vánoční mše 

Jakuba Jana Ryby 

„Hej, mistře“  

v koncertním provedení sólistů, sbo-

ru a orchestru pod vedením Františka 

Šterbáka. Podobně jako v loňském 

roce se můžete těšit na mimořádně 

kvalitní a krásný hudební zážitek. 

Oficiální plakáty se v době uzávěrky 

farního časopisu teprve připravovaly, 

a proto vás všechny na uvedenou 

akci srdečně zvu alespoň touto provi-

zorní formou. 

     Srdečně zveme na No-

voroční prozpěvování 

s náhodným seskupením 

NAŽIVO, které se vám 

letos představí v historic-

ky nejpočetnějším složení. 

     Kromě vánočních skla-

deb jsme si pro poslucha-

če připravili také tzv. wor-

shipy (zpívané chvály) 

z produkce současných 

světových křesťanských 

hudebních skupin.  

Za NAŽIVO 

Kristýna Řebíčková 

•  P O Z V Á N K Y   •  

Rybovka 
opět v Proseči  

22. 12. 2013 
17:00 
Na prosečském náměstí  
U Betléma 

Betlémské světlo  

„To světlo ve tmě svítí 
a tma je nepohltila.“ 

Na Nový rok  
s NAŽIVEM  


