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Milí farníci, 
nový školní rok se rozběhl naplno a mě trochu překvapilo, při sepisování kalendáře, jak 

je už blízko advent a tím i Vánoce. Avšak dobrý Bůh nám dává ještě dar podzimního 

období. Pro podzim jsou typické pestré barvy opadávajícího listí a sběr ovoce. I my se 

můžeme podívat, jaké věci z našeho života je potřeba opustit, aby mohly vyrůst nové, a 

jaké ovoce našeho osobního života či života farního společenství sklízíme nebo jsme 

sklidili.  

     Když se dívám na život našich farností, tak jistě krásným a velikým plodem jsou naši 

katechumeni. Není to samozřejmostí, že by se v každé farnosti připravovali dospělí ke 

křtu. Je to veliký dar Boží milosti, který tyto lidi oslovuje, ale i spolupráce nás, věřících, 

kteří se Boží poselství snažíme v tomto světě žít a svým životem hlásat. Věřím, že nám 

opravdu také o to jde, aby co nejvíce lidí poznávalo Krista. To však je možné jen za 

předpokladu, že i pro nás znát Krista je nejúžasnější věcí a největším bohatstvím našeho 

života. Začátkem října budeme prožívat se třemi katechumeny jejich veliký den, nové 

zrození v Duchu Svatém, jejich křest, biřmování a 1. svaté přijímání (iniciační svátosti). 

Jsem si jist, že jim fandíme a ve svých modlitbách vyprošujete dar víry a svojí přívěti-

vostí je přijímáte do našeho farního společenství, aby se zde cítili jako ve své rodině. 

     Dalším plodem života v našich farnostech je existence a fungování různých společen-

ství (od těch pro nejmladší až po ty pro nejstarší), které nám pomáhají dále rozvíjet náš 

duchovní život a konkretizovat ho. Jsem rád, že jsme se v Proseči sešli s dětmi a jejich 

rodiči na mši svatou a táborák na zakončení školního roku a na závěr prázdnin, kdy jsme 

mohli velmi pěkně Bohu poděkovat za vše, co jsme během nich od Něj i od druhých ob-

drželi. V Chotovicích u Vopařilů jsme s dětmi oslavili konec školního roku a začátek 

prázdnin. Potěšilo mě, že i v Nových Hradech se nás několik sešlo na táborák na závěr 

prázdnin. Přišlo i několik mladých, z nichž se někteří už večer 
(pokračování na str. 2) 
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Šťastná je farní rodina, 

kde láska přebývá, 

kde se všichni rádi mají, 

navzájem si pomáhají. 

Láska je květina, 

kterou má každý rád, 

kterou můžeš v každou dobu 

kolem sebe rozdávat. 

Kdo lásku rozdává, 

lásku též sklízí, 

ať k sobě navzájem 

nejsme si cizí. 

Marie Šplíchalová  

•    Víkendové setkání rodin v Březinách   •   
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•   M I L Í   F A R N Í C I   • 
     Děkuji vám všem, kteří jste s námi slavili 

poutní mši sv. na Chlumku a modlili se zvláště 

za rodiny z našich farností. Chci především 

vyjádřit uznání všem, kteří přinesli ve spojení 

s touto poutí nějakou oběť, ať už byla velká či 

malá. Neboť před Bohem má každá oběť přiná-

šená s láskou svou velikou cenu. 

     Jedním z plodů byl také ministrantský tábor. 

Chtěl bych moc poděkovat Kubovi Brabencovi 

za uspořádání tábora pro ministranty z Hlinska i 

z našich farností a rovněž i všem, kteří mu při 

tom pomáhali. Doufám, že to přinese i další 

plody do života těchto ministrantů i farností, 

v nichž věrně slouží Bohu u oltáře. Rád 

bych  tím pozval i ostatní chlapce k této úcty-

hodné a bohumilé službě. 

     Jsem Bohu vděčný za víkend naší (nové 

generaci) mládeže na novohradské faře. Mám 

velkou radost, že mladí, kteří se zúčastnili, mají 

chuť se spolu scházet a prožívat pěkné chvíle 

nejen mezi sebou, ale i s Pánem Ježíšem. Obdi-

voval jsem jejich odhodlání v postním předse-

vzetí, kdy jsme se modlili a postili za mír na 

Blízkém východě, především v Sýrii. Rád žeh-

nám jejich nadšení i plánu scházet se i nadále a 

vytvářet přátelské vztahy. 

     Krásnou událostí bylo žehnání zvonu ze 

hřbitovní zvonice v Leštině, který byl ukraden, 

ale s Boží pomocí a za pomoci Policie ČR nale-

zen nezničený. Děkuji panu starostovi Melšovi 

za uspořádání celé slavnosti a za opravu zvonu 

i zvoničky. Zvon je opět zavěšen na svém pů-

vodním místě. 

     Za zmínku jistě stojí i plody dokončení 

oprav na faře v Nových Hradech a zahájení 

oprav na faře v Proseči. V Nových Hradech 

jsme navíc v prvním patře ještě zateplili strop a 

vyměnili podlahu v místnosti nad kuchyní. Ny-

ní nás čeká kolaudace a vyúčtování celé druhé 

etapy. V Proseči je zatím rozkopaná kotelna, 

bude se upravovat komín, aby vyhovoval no-

vým předpisům, a také proběhne výměna oken. 

     A co plody našeho osobního duchovního 

života? Plody Ducha Svatého, které vyrůstají 

z jeho darů? Tradice církve jich vypočítává 

dvanáct: láska, radost, pokoj, trpělivost, shoví-

vavost, vlídnost, dobrota, mírnost, věrnost, ti-

chost, zdrženlivost a čistota. Podle nich pozná-

váme, že v nás Duch Svatý přebývá, že jsme 

jím vedeni. Přinášíme alespoň některé? Snažme 

se, aby každý z nich měl místo v našem životě. 

Jedno rčení říká: Po ovoci se pozná strom. My 

můžeme říci: Podle života se pozná křesťan. 

Nás, křesťany, by měli lidé poznávat ne jen 

podle toho, že to o sobě tvrdíme, nebo že chodí-

me do kostela, ale zejména proto, že přinášíme 

plody Ducha Svatého. 

     To nám všem přeji a vyprošuji pomoc Panny 

Marie a všech svatých. 

Ze srdce Vám žehná otec Zdeněk 

Misijní klubko  
•    D Ě T I   P O M Á H A J Í   D Ě T E M   •  

     Tam jsme se více seznámili s misijní činností dětí, tzv. Misijního klub-

ka, které podporuje misijní výchovu dětí heslem: „Děti pomáhají dětem“. 

Misijní klubko tvoří děti (od předškolních do 15 let), které aktivně pomá-

hají potřebným dětem v misijních zemích po celém světě. Skrze Misijní 

klubko chceme naše nejmenší aktivně zapojit do života farností, společen-

ství a rozvíjet v nich zájem o pomoc druhým, umět si něco odřeknout ve 

prospěch druhého, budovat ke všem lásku a ohleduplnost. 

     Ještě bychom vás chtěli informovat o Misijním dni v Chocni, který se 

konal 31. 8. 2013. Zúčastnili jsme se bohatého programu. Shlédli jsme 

dokument Oáza perlového ostrova, pojednávající o nelehkém životě opuš-

těných dětí na Srí Lance, který průběžně komentoval režisér dokumentu 

Martin Rýznar. Na farní zahradě jsme viděli ukázku historického šermu a 

Malou školu šermu, kde se našim dětem nejvíce líbilo dobové oblečení 

šermířů a možnost  si šermování  vyzkoušet. Šermíři měli pro děti připra-

vené další hry – střelba z luku na terč, střelba z kuše na cíl, a byli s námi 

na farní zahradě po celé odpoledne. Pro dívky byly lákavější hry 

s barevnými kameny, výtvarné a rukodělné dílny, kde si mohly vyrobit 

Milí přátelé, děti, 

     rádi bychom vás, zvláště rodiny s dětmi, pozvali do našeho dětského 

společenství, které se jako předchozí rok bude konat každý třetí pátek 

v měsíci. První setkání bude 20. 9. 2013 v 17 hodin na faře. Tam bude pro 

děti připraven hravý program formou písniček, vyrábění, povídání, her 

atd... Rádi mezi sebou přivítáme nové rodiny, přijďte se mezi nás podí-

vat! :) 

     Během loňského roku jsme přemýšleli, jaké téma by mohlo provázet 

každoroční víkendové setkání rodin v Březinách, které se konalo 14.-16. 6. 

2013. Myšlenka týkající se misií nás velmi nadchla a tak jsme připravili 

víkendové setkání na téma Misie. Víkend rodin se vydařil – náplní (sešlo 

se nás celkem 15 rodin), zajímavým tématem, dokonce i počasí bylo nád-

herné. Dva dny jsme si s dětmi hráli na misionáře ze všech kontinentů 

světa, zahráli hry pocházející z těchto kontinentů, šli cestu za pokladem po 

těchto kontinentech, živě nám i dětem o misiích v Afghánistánu vyprávěl 

P. Tomáš Hoffmann – ředitel DCŽM Vesmír a prožili jsme společně mno-

ho dalších pěkných chvil. Našemu panu faráři touto cestou děkujeme za 

•    Víkendové setkání rodin v Březinách   •  



Má milá Matičko, 
nesu ti srdíčko, vezmi mě pod svůj plášť, 
vždyť mě tak ráda máš. 

Maria, chraň všechny děti, 
aby šťastné byly a čistotu dětských srdcí 
nikdy neztratily. 

Marie Šplíchalová  
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Za společenství mladších dětí Veronika Roušarová 

náramky a korálky z různobarevných těstovin, rybičky z přírodních materiá-

lů. Po tomto zážitkovém odpoledni následovala slavnostní dětská mše svatá, 

při které se některé z našich dětí – Míša a Daniel Renzovi, Zuzanka a Tomík 

Roušarovi - staly malými misionáři a zahájily tak činnost Misijního klubka 

v Proseči, které je 202. Misijním klubkem v České republice. Vedoucí toho-

to Misijního klubka je Jana Renzová. V případě jakýchkoli dotazů ji můžete 

kontaktovat např. přes email: janarenzova@centrum.cz . 

     Dětské společenství bude v tomto roce probíhat ve stejném duchu – už se 

těšíme na všechny vaše nápady, připomínky, podněty, pomoc při přípravě. 

Dětské společenství bude i po změně na Misijní klubko otevřeno všem, kteří 

budou mít chuť strávit s námi jednou za měsíc páteční podvečer – bez ohle-

du na skutečnost, zda jsou aktivně zapojeni do Misijního díla dětí. Těšíme se 

na společná setkání! 

•    M I S I J N Í   D E N   V   C H O C N I  •  

První aktivitou Misijního klubka bude výroba drobných výrobků, 
které se budou následně prodávat 

o Misijní neděli 20. 10. 2013 po mši svaté před kostelem. 

Prosím, podpořte naše děti a misie zakoupením těchto výrobků 
za dobrovolný příspěvek a udělejte tak radost nejen sobě, 

našim dětem, ale hlavně všem „misijním dětem“. 
Předem díky! 

     „Že by byla zlodějna nějaký vynález 

posledního století, to snad nikoho nenapad-

ne. Když Mojžíš sepisoval na hoře Sinaj 

Desatero, jak mu ho diktoval Bůh, pěkně 

tam uvedl vše, co se děje až do dnešních 

dob. Nezabiješ, nepokradeš, a dokonce ani 

nepromluvíš křivého svědectví proti bližní-

mu svému, což se dnes obzvláště nosí a 

jsou toho plné noviny. A jde zde často o 

život. 

     Žádné předpisy, byť demokratických 

vlád, stav násilí nezmění. Zůstává však 

určení, že každé porušení zásad Desatera je 

zapsáno natrvalo do historie hříšného člo-

věka a je jen na něm, zda se toho ještě za 

svého života odřekne a lituje. Jinak věčná 

bolest.“ 

R.R.  

Modlitba a prosba 
Vierge de La Salette 

Ó Panno La Salettská, plačící ve středu hor, 
o milost tě dnes prosí 

všech srdcí našich sbor. 
Na této pusté hoře - Maria sedává, 
za naše viny moře slz Bohu podává. 

Ó Panno La Salettská, 
pros za nás, 

kteří se k Tobě utíkáme. 

Svá. 

Zjevení Matky Boží Plačící  
v La Salette 19. 9. 1846 

Zaujalo mě 
(z Lidových novin)  

mailto:janarenzova@centrum.cz
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Ohlédnutí  
     Sedm let života – sedm let utrpení. 

Když v roce 2005 ohlásili lékaři rakovi-

nu manželovi, byla to hrozná zpráva. 

Ale říkali jsme si, jsme na to dva a tři 

rodiny našich dětí a Pán Ježíš s námi. 

Sedm let je o něco víc než desetina na-

šeho života, za který musíme Pánu po-

děkovat. Vždyť spousta lidí se tohoto 

věku vůbec nedočkalo.  

     Čas ubíhal dál a manžel se s tím 

opravdu krásně smířil, ale bolesti a ne-

moc stále rostly, až poslední sedmý rok 

upoutal manžela úplně na lůžko a on 

vůbec nechodil, ale vůbec nikdy neřekl, 

proč já musím nést tak těžký kříž. Co 

jsme si navyprávěli příhod často dlouho 

do pozdních nočních hodin. Já jsem mu 

vždy říkala – nemluvit a spát, copak ty 

se máš, ráno můžeš ležet, ale já musím 

vstát a pracovat a on se tomu vždy smál 

a říkal, tak mám alespoň nějaké výho-

dy. Jakou radost mu dělala každá ná-

vštěva a nejvíce návštěva Pána Ježíše 

v eucharistii a pana faráře a akolytů, 

kteří chodili každou středu. Sestřenice 

Boženka každý den. Chodili také kama-

rádi, příbuzní a známí a on vždy se na 

všechno vyptával a říkal, no tak zase 

vím, co je na tom světě nového. 

     A jen s velikou obavou se ptal, a až 

bude opravdu zle – dáš mě do nemocni-

ce? Já jsem ho ujišťovala, že ne a říkala 

mu, nedám, vždyť víš, že jsem také 

hrozně ráda s tebou doma. V posledních 

asi třech či čtyřech týdnech nám pomá-

hala Charita a on vždy s úsměvem vítal 

sestřičku a pečovatelky, když za ním 

přišli. Také všelijaké pomůcky a hlavně 

postel a matraci jsme měli půjčené od 

Charity. Byla to veliká pomoc. Všem a 

za všechno veliké Pán Bůh zaplať. Také 

děti se obětavě zapojily a se vším po-

máhali. Když jsem jim říkávala, máte 

s námi jen veliké starosti, tak mi řekli, 

mamko, děkujeme ti, že jsi nás a naše 

děti naučila obětovat se za své bližní a 

ty nejbližší. Ale to nebyla moje zásluha, 

ale Boží zásluha, protože on nám poslal 

svůj kříž. Těžko si člověk umí předsta-

vit, co sebezáporu a lásky je potřeba 

k tomu, aby nemocný a těžce nemocný 

člověk se cítil dobře ve svém domově a 

v kruhu svých blízkých. A ve víře 

v Pána. A když pak nepostaven do této 

situace, tak s modlitbou a Boží pomocí 

zvládne vše. Proto se u vás všech při-

mlouvám za všechny nemocné a staré 

lidi, důstojně se o ně starejte a nechejte 

je v jejich rodinném prostředí až do 

konce jejich života. Oni nám dávali 

svoji lásku a něhu těch devět desetin 

svého života, tak si to opravdu zaslouží. 

Ale bála jsem se té poslední chvíle, až 

jednou přijde. Ale Panna Maria Matka 

ustavičné pomoci určitě zásluhou Sva-

tého růžence, který se tak rád Josífek 

modlil třeba i třikrát za den, se ukázala 

pomocnicí ve chvíli té nejtěžší. 

     Poslední den už manžel špatně dý-

chal a pak večer už jen přes kyslík asi 

dvě hodiny spal. Seděla jsem u něho, 

modlila se a držela za ruku, on se vždy 

jen krásně podíval a pak usnul a ještě 

naposledy se podíval, objevila se jeho 

podoba v mládí, v dospělosti a pak ve 

věku svých sedmdesáti čtyř let, a krásně 

spokojeně odešel tam, kde ho očekával 

Pán a Bůh. Panno Maria, děkujeme Ti 

za doprovázení poslední. Krásná mod-

litba končí – u Syna nám smilování 

vypros,  Synu svému nás doporuč, 

k Synu svému nás doprovoď. Ta se 

vyplní na každém z nás. 

     Vám všem kněžím, hudbě a zpěvá-

kům i hasičům a myslivcům i Vám 

všem, kteří jste se přišli rozloučit v tak 

hojném počtu s naším drahým manže-

lem, tatínkem a dědečkem, veliké Pán 

Bůh zaplať. 

S. P. 

•    U K O N Č E N Í   Š K O L N Í H O   R O K U   V   C H O T O V I C Í C H   •  
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Kalendář 

Proseč - intence a čtení  

Intence 
Čtení a žalmy: cyklus C 

od 1. 12. cyklus A 

Perálec  - intence 

  9. - 20. 9. bude P. Zdeněk Mach na dovolené 

  15. 9. neděle 24. neděle v mezidobí 

  20. 9. pátek Proseč: 17.00 setkání mladších dětí 

  22. 9. neděle 25. neděle v mezidobí 

  25. 9. středa Proseč: po mši setkání nad katechismem 

  26. 9. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

      18.30 mše sv. 

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

  28. 9. sobota Slavnost sv. Václava 

    Proseč: 8.00   

    Nové Hrady: 9.30   

    Perálec: 11.00   

  29. 9. neděle 26. neděle v mezidobí 

    Proseč: 8.00 mše sv., výročí posvěcení kostela 

    Nové Hrady: 9.30   

    Perálec: 11.00   

    Bor: 15.00 mše sv., znovuposvěcení křížku 

    Nové Hrady: 18-20 svátost smíření, adorace 

  3. 10. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

      18.00 mše sv. 

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

   Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

  5. 10. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

  6. 10. neděle 27. neděle v mezidobí 

    Nové Hrady: 8.30   

    Proseč: 10.00 křest dospělých katechumenů 

    Perálec: nebude   

    Proseč: 18-20  svátost smíření, adorace 

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

   Proseč: po mši setkání nad katechismem 

  10. 10. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

      18.30 mše sv. 

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

   Proseč: 17.30 mše sv., setkání starších dětí 

  13. 10. neděle 28. neděle v mezidobí 

    Nová Ves:   posvícení 

  14. 10. pondělí Proseč: 9.30 mše sv., vikariátní setkání kněží 

P. Zdeněk Mach bude od 14. do 18. 10. na exerciciích 

  18. 10. pátek Proseč: 16.30 adorace, setkání mladších dětí 

     18.30 mše sv. 

  19. 10. sobota Hlinsko: 9.00 vikariátní setkání mládeže 

  20. 10. neděle 29. neděle v mezidobí, misijní neděle 

   Nové Hrady: 8.30 posvícení 

    Proseč: 10.00 misijní trhy + mis. Koláč 

    Perálec: 15.00 posvícení 

    Libecina:   posvícení 

23.9. Za Lucii a Františka Bulvovy a syna Jiřího. 

27.9. Za Václava Švece a jeho rodinu. 

28.9. Za rodiče Drahošovy, živé i zemřelé z toho rodu. 

29.9. Za Marii a Jaroslava Macháčkovy, jejich zetě a rodiče         
z obojí strany. čt: manželé Dastychovi 

30.9. Za Boží pomoc a uzdravení. 

2.10. Na poděkování za dar života. 

3.10. Za Elišku a Václava Peťurovy. 

4.10. Za rodinu Ječmenovou a Jílkovou, živé i zemřelé. 

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

6.10. Za Věru Kantovou a syna Libora.                                       
dětská mše sv., čt: Jiří a Kačka Taláckovi 

7.10. Za rodinu Košňarovou, živé i zemřelé. 

9.10. Za Boženu Baťovou, manžela a dceru. 

11.10. Za rodiče Skálovy, jiejich děti s rodinami a živé i zemřelé     
z těchto rodů. 

12.10. Za rod Bártů, Vrabků a Burešů, živé i zemřelé. 

13.10. Za živé i zemřelé členy rodiny Bartošovy a Královy.             
čt: Marie Bartošová, pan Vostřel 

20.10. Za Josefa a Marii Roušarovy a za rodiny Roušarovy, Ko-
šňarovou a Vítovou. čt: Iva Košňarová, Josef Roušar ml. 

23.10. Za Josefa Bílého rodiče a všechny z toho rodu. 

27.10. Za Marii a Stanislava Sokolovy, rodiče a sourozence a živé 
členy rodiny Sokolových a Kulhavých.                                  
čt: Lucie a Marie Kulhavých 

30.10. Za rodinu Křiklavovou a pomoc v nemoci. 

1.11. Za P. Josefa Čechala, za živé i zemřelé kněze. 

2.11. Na úmysl dárce a duše v očistci. 

3.11. Za Ludvíka Brabce, manželku a rodiny jejich dětí.                 
dětská mše sv., čt: Kristýna a Eliška Bartošovy 

6.11. Na úmysl dárce. 

10.11. Za Františka Skálu, sourozence s rodinami a živé i zemřelé 
z těchto rodů. čt: Marie Víšková, Eva Skalníková 

13.11. Poděkování za dar zdraví a dar života. 

17.11. Aby Pán vzal do své náruče MUDr. Jiřího Bačkovského.   
čt: Růžena Soukalová, Marta Odehnalová 

20.11. Za Miroslava Vobejdu a celou rodinu. 

24.11. Za Bohuslava Hromádku, syna Lukáše a celou rodinu.       
čt: Božena Hromádková, Růžena Rejmanová 

1.12. čt: Adélka a Baruška Zvárovy 

29.9. Za Václava Pokorného, syna a živé i zemřelé toho rodu. 

6.10. Za Marii a Františka Kulhavých a syna Františka. 

13.10. Za Ladislava Kulhavého a oboje rodiče. 

20.10. Za Lukáše Pražana. 

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

3.11. Za Marii Třasákovou, Jana Krále a rodiče Třasákovy. 

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

17.11. Za Annu Píchovou a manžela. 

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 *     

* Od 27. 10. 2013 budou večerní mše sv. od 17.30. 



Nové Hrady - intence a žalmy 
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FARNÍ SPOLEČENSTVÍ 

 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 Intence 

  24. 10. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

      18.30 mše sv. 

  25. 10. pátek Chotovice: 10.00 mše sv. u sv. Josefa 

  27. 10. neděle 30. neděle v mezidobí   (změna času - ze 3.00 na 2.00) 

    Doubravice:   posvícení 

    Zderaz:   posvícení 

    Nové Hrady: 17-19 svátost smíření, adorace 

  28. - 30. 10. podzimní prázdniny 

  1. 11. pátek Slavnost Všech svatých 

    Perálec: 16.00 mše sv. 

    Nové Hrady: 17.15 mše sv.  

    Proseč: 18.30 mše sv. 

      19.30 setkání mládeže 

  2. 11. sobota Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

   Nové Hrady: 16.00 pobožnost na hřbitově 

    16.30 mše sv. 

   Proseč: 18.00 mše sv. 

    19.00 pobožnost na hřbitově 

  3. 11. neděle 31. neděle v mezidobí 

    Chotovice: 11.00 mše sv. + pobožnost na hřbitově 

        posvícení 

    Perálec: 15.00 mše sv. + pobožnost na hřbitově 

    Proseč: 17-19  svátost smíření, adorace 

  7. 11. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

      18.00 mše sv. 

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

   Proseč: 17.30 mše sv., setkání starších školáků 

  10. 11. neděle 32. neděle v mezidobí 

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

    Proseč: po mši setkání nad katechismem 

  14. 11. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

     18.30 mše sv. 

  15. 11. pátek Chot. sv. Josef: 10.00 mše sv. 

   Proseč: 16.30 mše sv., setkání mladších dětí 

  17. 11. neděle 33. neděle v mezidobí 

  24. 11. neděle Slavnost Ježíše Krista Krále 

    Nové Hrady: 17-19 svátost smíření, adorace 

  28. 11. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

    18.30 mše sv. 

  1. 12. neděle 1. neděle advetntní 

25.9. Za víru pro děti a vnoučata a jejich kamarády. 

29.9. Za Václava Cibulku, manželku a celý rod. ž: Karel Vopařil  

5.10. Za rodiče Nyklovy, Černínovy a Boží pomoc pro děti a 
vnoučata. 

6.10. Za manžele Lebedovy, rodiče z obojí strany, syna Václava, 
manželku a vnuka Miloše. ž: Růžena Odehnalová 

13.10. Za Josefa Havlíka a rodiče. ž: Anežka Nováková 

20.10. Za živé i zemřelé z rodiny Sokolovy, Janeckovy, Křečkovy, 
Štikovy a Dvořákovy. ž: Vendula Nováková 

27.10. Za Jara Pešinu, sestry Marii a Bohuslavu, jejich manžele, 
rodiče a celý rod  a za duše v očistci. ž: Dagmar Nováková 

3.11. Za rodiny Sokolovy, Blažkovy a Horákovy.                               
ž: Romana Poslušná 

6.11. Za Josefa Bartoše a syna. 

10.11. Za manžele Pohorskovy. ž: Petr Poslušný 

13.11. Za Ladislava Jesenského a rodiče. 

17.11. Za Annu Binkovou a syna Františka. ž: Karel Vopařil 

24.11. Za Josefa Holomka, bratra a rodiče z obojí strany a Boží 
požehnání pro rodiny dětí. ž: Růžena Odehnalová 

1.12. Za Jana Kopeckého, syna Jaroslava s manželkou a snachu 
Janu. ž: Anežka Nováková 

Prvního října  
pan děkan Říha narozeniny měl,  
kdo by si na něho 
s láskou nevzpomněl? 

Přes půl století 
v Nových Hradech byl,  
proto si vděčnost 
jistě zasloužil.    

Z nebe žehná 
novohradské farnosti,  
aby Bohu sloužila 
vždy s radostí.                        

                           vděční farníci 

Vzpomínka 
na pana děkana Říhu  

*1. 10. 1908  -  + 26. 5. 1990 

 

V začátku listopádí 

z farního lesa kdosi pádí...a  

...a odnáší kdo?… Lesy státní, 

 zda-li poleno mi zkrátí? 

                       Jak podpořit mám instituci?  

                      v nesnadné to restituci...?  

A již cítím v sobě vinu 

…tož před les vložím minu :-) 

Restituce 



Přijďte nás navštívit 
v neděli 29. září 

do afrického stanu 
v Proseči na náměstí! 

Přispět také můžete na účet: 
222 444 555/0300 

Nebo poslat DMS ve tvaru: 
DMS AFRIKA na číslo 87777 
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Pouť mládeže na Chlumek  

•   M A N Ž E L S K É   P R O C H Á Z K O V Á N Í   •  

     Jsem rád,  že  se našla skupinka 8 statečných, kteří si chtěli udělat 

z výletu jménem farní pouť co nejvíc pouť. Snažili jsme se tedy dostat maxi-

mum z cesty na asi 10 km vzdálený Chlumek a tím ji co nejvíc přizpůsobit 

náročným požadavkům dnešní mládeže. Mohli jsme jet na kole nebo vychá-

zet až v neděli ráno a za cca 3 hodinky tam být, mohli jsme přijít čistí a suší, 

mohli jsme spát v teple, v suchu a v klidu našich domovů. Ale my jsme řekli 

ne. Řídili jsme se heslem „co nic nestojí, za nic nestojí“ a vyšli jsme na pouť 

už v sobotu večer s vidinou delší cesty a přenocování pod širým nebem. Od-

měnou nám byla velice zajímavá noční hra, kterou jsme nikdo předem neplá-

novali, ale která prověřila naši připravenost. Výsledkem byl nezapomenutel-

ný fyzický i duchovní zážitek. Na Chlumku jsme opět po roce se všemi far-

níky z našich farností prožili slavnostní mši sv., na které jsme mohli odložit 

na oltář naše úmysly, se kterými jsme pouť šli, aby se spolu s chlebem a 

vínem proměnily a přinesly své plody. 

Pavel Vích 

     Prázdninové setkání manželského společenství  se uskutečnilo  druhou  srpnovou  neděli.  A protože počasí  přímo vyzývalo 

k výšlapu do přírody, vydali jsme se postupně ve dvojicích, vybaveni mapkou a obálkou s úkoly, na cestu do Vranic. Obsah 

obálky nás měl inspirovat nejen ke vzpomínkám, ale též k zamyšlení nad naší dosavadní společnou „životní cestou“, a dodat 

nám nové nápady a povzbuzení pro oživení vztahu. Po malém občerstvení ve Vranicích jsme se vrátili na základnu do Proseče, 

kde jsme mohli díky pohostinnosti manželů M+P Rejmanových prožít, nyní již s našimi dětmi, další hezké chvíle. Díky za to! 

E. Skalníková  

     My, skauti i letos budeme pořádat 

v Proseči během Dne řemesel sbírku Postav-

me školu v Africe. Přijďte spolu s námi osla-

vit jubilejní 10. ročník této sbírky a pomoci 

nám postavit v Etiopii již 15. školu! Všech 14 

již postavených škol si můžete prohlédnout 

na www.skolavafrice.cz.  

Vděčně vzpomínáme v tomto měsíci 
na Václava Jiráčka, na jeho primici. 
Pán mu žehnej na přímluvu Panny Marie 
i jeho mamince. 

Marie Šplíchalová 
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     Před několika lety mě v neratovském 

kostele před ambonem oslovila naaran-

žovaná scéna s postavičkami. Zajímala 

jsem se proč a jak se tam vzaly.  Pak  

jsem  četla článek v Katolickém týdení-

ku o biblických postavičkách a stále ve 

mě rostla chuť zapojit se do tohoto díla. 

Nejde totiž pouze o něco hezkého na 

pohled, ale práce s postavičkami má 

pomoci lépe přiblížit text Bible, pronik-

nout do jeho hloubky, nechat se oslovit. 

     Když člověku  nedá  dobrá  věc  

spát,  pak musí jednat. Proto jsem letos 

v dubnu vyrazila na kurz výroby biblic-

kých postaviček, který se uskutečnil v 

Opatovicích u Čáslavi. Místní evange-

lický sbor si pozval lektorku, aby spo-

lečně vytvořili několik postaviček pro 

práci s Biblí. Pár lidiček se mohlo při-

hlásit navíc a mezi nimi jsem byla i já.  

Za páteční večer a sobotu se mi podaři-

lo vytvořit jednu postavičku. Mám z ní 

velkou radost, ale když jsem přijela 

domů, tak mi řekli, že je to málo. Proto 

Maria, Josef 
•    B I B L I C K É   P O S T A V I Č K Y  •  

Řehoř z kláštera v Milevsku, který do-

kázal šít celý týden s nadšením. 

     Nyní mám 8 biblických postaviček, 

snad zatím postačí pro jednoduché 

ztvárnění biblických příběhů. Teď už se 

budu jen těšit na pozvání od seniorů na 

jejich setkání, od paní učitelek v MŠ, na 

setkání malých dětí v kostele atd. 

Blanka Nádvorníková 

jsem se přihlásila na letní kurz, kde je 

možnost zhotovit víc postav. Doufám, 

že nezůstane jen u vyrábění a že s po-

mocí Boží využiji biblické postavičky k 

jejich poslání. Třeba se povede, že jed-

nou kurz uskutečníme v našich farnos-

tech. 

           Tento článek měl být odeslán už 

v červnu, ale nějak se to nepovedlo! 

     A tak pokračuji v září. Opravdu se 

mi podařilo na svátek sv. Cyrila a Me-

toděje dorazit do Olomouce na kurz. 

Sešlo se zde asi 20 nadšenců, různě 

pokročilých v šití postaviček i práce s 

nimi. Vedly nás dvě lektorky, Marie 

Klašková a Jarka Dostálková. Duchov-

ně nás doprovázeli P. Bohouš Richter a 

P. Petr Chalupa, takže nešlo jen o šití, 

ale o takové malé duchovní cvičení. 

Všichni jsme se snažili vytvořit co nej-

víc, až nás naše vedoucí musely od prá-

ce vyhánět  na jiné kulturní akce v Olo-

mouci. Nejvíce získal můj obdiv bratr 
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Svěcení zvonu v Leštině  
     Léta plynou, lidé přicházejí a odcházejí, ale 

zvon zůstává. Zvonil našim předkům, bude zvonit 

nám a jednou i našim potomkům. 

     V sobotu 6. července se sešli obyvatelé Lešti-

ny a okolních obcí na návsi v Leštině u kříže a 

zvoničky, kde se konalo svěcení hřbitovního zvo-

nu. Zvon byl zcizen počátkem března z věžičky 

márnice zdejšího hřbitova. K velké radosti všech 

obyvatel, kteří už v to nedoufali, se zvon našel 

nepoškozený v garáži ve Vysokém Mýtě. Policie 

pachatele dopadla a v současné době je stíhám za 

nejzávažnější trestný čin vraždy. 

     Něco z historie: Zvon byl pořízen 

z dobrovolných sbírek občanů Leštiny, Doubra-

vic, Dvořiště, Mokré Lhoty, osad Rybníčku a 

Dolan.  Byl odlit ve zvonařské dílně p. Manouška 

v Brně a do věžičky márnice byl instalován 

v listopadu 1930. Náklady na zvon tehdy činily 

1444,-Kč. „V době druhé světové války, v srpnu 

1941, neznámý pachatel zvon odcizil a četnictvo 

po něm usilovně pátralo, ale nenašlo,“ je napsáno 

v kronice obce. Nenašel se díky panu Janu Jir-

sákovi z č.p. 66, který zvon před fašisty ukryl do 

jámy na vápno. Z důvodu nařízení, že zvony, kte-

ré obsahují drahé kovy, musí býti odevzdány 

k válečným účelům. Po válce byl zvon vrácen, 

kam patří... I tentokrát bude zavěšen zpět do vě-

žičky márnice, kde je jeho místo. 

     Samotná slavnost začala mší svatou, při které 

otec Zdeněk Mach posvětil znovu nalezený zvon 

a promluvil o jeho významu pro obyvatele obcí. 

Při mši svaté nechyběl ani hudební doprovod, o 

který se postaral Petr Poslušný se svými kamará-

dy Marianem a Martinou Nešporovými, mj. rodá-

ky z Leštiny, a Víťou Malým. Každý, kdo na tuto 

slavnost přišel, určitě nelitoval. Vždyť takovýchto 

příležitostí, kde se spolu mohou občané vesnic 

sejít a strávit společně příjemné chvíle, opravdu 

moc není. Po ukončení obřadu svěcení pozval 

všechny zúčastněné starosta obce Jan Melša na 

obecní úřad, kde bylo připraveno občerstvení. 

Přemístili se tam i hudebníci, kteří hráli 

k poslechu i tanci až do pozdních večerních ho-

din. 

     Poděkování za uskutečnění této slavnosti patří 

panu Josefu Zerzánovi, který se stal jejím hlav-

ním iniciátorem, všem občanům, kteří se jakým-

koli způsobem podíleli na přípravě a organizaci, 

hospodyňkám, které napekly výborné koláče a 

zákusky, paní Dvořákové, rodačce z Doubravic, 

za sponzorský dar v podobě sudu piva a oblože-

ných mís, panu starostovi za projev a vedení celé 

akce, a hlavně otci Zdeňkovi, který posvětil zvon 

a udělil požehnání všem zúčastněným. 

     Posilněni na těle i na duchu, plni krásných 

zážitků jsme se vraceli vlahým večerem do svých 

domovů. Ještě dlouho budeme mít na co vzpomí-

nat. 

Ludmila Chadimová 
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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: 17. 11. 2013. 

 Srdečně vás zveme na koncert skupiny 

O B O R O H 

NEDĚLE 20. ŘÍJNA V 15.00  
římskokatolický kostel v Proseči 

Kalendář Radia Proglas 2014  

Každé víčko pomáhá!  

Známky z došlých dopisů  

     Stačilo tak málo! Zmínit se o sběru známek z došlých dopisů. 

Známky vámi našetřené přicházely jako nečekaná vlna - dobrá 

vlna, která pomůže. Předávali jste mi je na různých místech. O to 

byla větší radost! 

Prosím, sbírejte dále, stále a pořád! 
     Dávejte pozor, aby vám neunikla ani jedna známka. Od-

střihněte ji s patřičným okrajem, abyste neublížili známkovému 

ozoubkování. Nebo nechte celé, jak obálku nebo i pohled. Mám 

takový dobrý dojem, že jsou opravdově mnozí zapáleni pro sběr 

známek - mám z toho radost. Prosím, využijte ještě čas, pokud se 

dopisy píší, pokud se lidé k sobě rádi přiblíží v dopisech - za-

vzpomínají, potěší se, podpoří se vzájemně ve svých trampotách. 

Z takových řádků člověk žije a vrací se ve vzpomínce. Vím, cena 

známky je zase vyšší a tím je hlouběji do peněženky. Pište si a 

ujišťujte jeden druhého o svém přátelství a lásce. Ráda píši dopi-

sy, ale ráda je i dostávám. V takové chvíli jsem s přáteli hned tak 

blízko! V měsíci říjnu bude krabička pro sběr vašich známek na 

viditelném místě v kostele, tam je můžete vložit, anebo zase pří-

ležitostně mně je předat. 

     Stále trvá sbírka odložených brýlí.  Pamatujte, že jsou  někde 

v dáli lidé, kteří vlivem silného záření slunce špatně vidí anebo 

ztrácí zrak. Jsou však nablízku odborníci, kteří potřebným brýle 

přizpůsobí. 

     Děkuji vám za pomoc těm nejpotřebnějším. 

Marie Soukalová   

Kalendář Radia Proglas 2014, se slovním doprovodem 

ředitele Proglasu Martinem Holíkem, můžete závazně 

objednat, když napíšete svoji adresu a jméno, počet kusů 

na příslušný formulář objednávky,  který bude vysta-

ven v kostele. Po obdržení budou vám kalendáře doruče-

ny. Děkuji. 

Marie Soukalová, KaPr 

     Zapojte se i vy mezi nás ve sběru plastových a kovo-

vých víček, které pomohou malé Sofince z Kuřimi, při-

blížit se k nutné a potřebné léčbě. 

Je třeba nasbírat tuny víček. Jedná se o  plastová víčka 

z PET lahví, oleje, mléka… Prosím po otevření lahví, 

ukládejte víčka doma do košíčku a až uznáte, předejte do 

krabice na římskokatolické faře v Proseči v Centru, kde 

bude připravená krabice k naplnění. Sbír-

ka trvá do konce letošního roku 2013. Ještě stihneme 

udělat dobrý skutek. 

     Více na www.motylek-sofinka.cz. V posledních 

dnech měsíce prosince odešleme na adresu rodičů Sofin-

ky. Děkuji za pomoc. 

Svá. 

http://www.motylek-sofinka.cz

