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Milí farníci, 

     v tomto roce  je  pro  nás měsíc  září obzvláště  výjimečný,  neboť dne 21. září v kostele 

v Proseči přijme jeden z vás, akolyta pan Josef Roušar, jáhenské svěcení. Pro farnost je vždy 

velkým Božím darem, když si Pán někoho z jejího středu povolá ke své službě. Pro ženaté 

muže je možnost dát se do služby Bohu a církve v jáhenství. Velice pěkně o tom i o svém 

povolání psal pan Roušar v minulém čísle našeho časopisu. Jsem moc rád, že přijal toto po-

volání ke službě a věřím, že každý z nás sdílí radost z tohoto obdarování, neboť pan Roušar 

nepřijímá jáhenství sám pro sebe, ale jako službu pro naše společenství. Děkuji také jeho 

manželce, že ho na cestě k jáhenství provází a podporuje a dala mu souhlas k přijetí jáhen-

ského svěcení. Děkuji celé rodině i vám všem, kteří ho provázíte svojí modlitbou a pomáhá-

te mu jakýmkoli způsobem. Jsem přesvědčen, že odměnou vám nebude jen krásná slavnost 

jáhenského svěcení, ale i nové možnosti, kterými nám bude moci zprostředkovat Boží mi-

losti, pomoc a požehnání. Vyprošujme mu od Pána všechny potřebné dary, aby jeho služba 

byla požehnáním pro každého z nás a pro něho samotného opravdovou radostí.  

     Doufám, milé děti a mládeži, že jste si během prázdnin alespoň trochu odpočali a načer-

pali nových sil a 

nadšení do nové-

ho školního roku. 

Mnozí z vás pro-

žili krásné chvíle 

u babiček a dě-

dečků, na tábo-

rech či dalších 

společných pro-

gramech. Děkuji 

všem, kdo během 

prázdnin věnovali 

svůj drahocenný 

čas dětem. Přede-

vším při vedení 

táborů, chaloupek a dalších společných aktivit. Jsem 

rád, že jsem se mohl alespoň některých na chvíli 

účastnit. Myslím si, že je pro děti i mládež důležité 

zažít přátelské společenství, ve kterém se učí pomáhat 

si navzájem, spoléhat jeden na druhého a růst v samo-

statnosti bez zajištěného servisu rodičů. V novém 

školním roce opět začíná pravidelné setkávání růz-

ných skupin dětí a mládeže na faře, ale i v dalších 

organizacích rozvíjejících křesťanského ducha. Srdeč-

ně vás na ně, děti a mládeži, zvu. Přijďte prožít něco 

pěkného v bratrském společenství a radostnou přítom-

nost Pána Ježíše. Vyprošuji všem, kdo se věnují dě-

tem a mládeži, připravují pro ně program a učí je vy-

tvářet přátelská pouta, hojnost potřebných Božích 

milostí.  

     Přeji vám, milí farníci, abyste se v novém školním 

roce v Ježíšově škole života něco hodnotného a dob-

rého naučili. K tomu vám ze srdce žehnám. 

 

o. Zdeněk  
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     Stalo se již tradicí, že  uprostřed 

měsíce června se schází rodiny s dětmi 

k víkendovému pobytu na Březinách. 

Bylo tomu tak i letos a my se těšili na 

téma, které nás bude po necelé tři dny 

provázet. Poté co jsme se ubytovali v 

chatkách, sešli jsme se u táboráku a tam 

mezi nás zavítal sám Mojžíš s deskami 

Desatera. Krátce k nám promluvil a 

osvěžil nám paměť ohledně deseti Bo-

žích přikázání, což se nám hodilo hned 

druhý den při putování a plnění úkolů 

na toto téma. Po obědě, který pro nás 

stejně jako i v neděli připravily paní 

Jaroslava Talacková a Marie Dospělo-

vá, využili někteří (zvláště rodiče) 

chvilku k odpočinku a načerpání no-

vých sil k odpolednímu sportování. V 

režii tatínků se plnily rozličné úkoly a 

za deset získaných razítek si děti mohly 

užít jízdu na lanovce. 

     Po společné večerní modlitbě s námi 

u táborového ohně pobesedovali man-

želé Halbrštátovi. Paní Bronislava je 

ředitelkou PMD pro královéhradeckou 

diecézi, její manžel Leoš je trvalý jáhen 

a zároveň vojenský kaplan. Mají čtyři 

děti a vzhledem k jejich povolání se 

hovořilo především o misiích, ale také o 

prožívání manželského života. 

     Celé víkendové setkání rodin vyvr-

cholilo v neděli při mši svaté přímo na 

tábořišti v Březinách. Počasí nám přálo, 

a tak nezbývá než poděkovat všem, 

kteří přijeli a zapojili se službou či ak-

tivní účastí na programu. Doufám, že 

všem účastníkům zůstanou hezké vzpo-

mínky a budeme se těšit opět za rok na 

další, již šesté setkání. 

E. Skalníková 

Březiny 2014  

     Rád bych nyní v září zahájil přípravu 

na svátost biřmování. Je to jedna z ini-

ciačních svátostí, která uvádí křesťana 

do plného života s Kristem. Iniciační 

svátosti jsou křest, biřmování a eucha-

ristie a začleňují člověka do církve a 

osvobozují ho od vlády zla. „Biřmování 

je zvláštní vylití Ducha Svatého, které 

vtiskuje duši nezrušitelné znamení a 

působí vzrůst křestní milosti: hlouběji 

zakořeňuje do Božího synovství; pevně-

ji spojuje s Kristem a jeho církví; roz-

množuje v duši dary Ducha Sv.; dává 

zvláštní sílu vydávat svědectví křesťan-

ské víře.“ (srov. KKC 1302-17)  

     Proč přijmout svátost biřmování? 

Jedním z důvodů může být, že v dneš-

ních dobách zůstane křesťanem jen ten, 

kdo ví, proč je křesťanem. Křest jsme 

přijali jako děti pasivně, ale přijetí svá-

tosti biřmování musí být už výsledkem 

osobního rozhodnutí - protože my sami 

chceme. Dalším důvodem je, že odpoví-

dáme na Ježíšovo volání k odpovědnos-

ti za krásný a drahocenný dar víry, kte-

rý nám byl věnován při křtu, a chceme 

svůj život s Kristem rozvinout a pro-

hloubit.  

     Příprava na biřmování bude začínat 

koncem září. Proto prosím všechny 

zájemce, aby se přihlásili do 21. září na 

faře. Chci vybídnout k této přípravě 

především mladé, ale i všechny, kteří 

dosud biřmováni nejsou. Nebojte se 

udělat krok blíže ke Kristu a tím i k 

sobě. 

ZM  

Příprava na biřmování  



STRANA 3 ZÁŘÍ • LISTOPAD 2014 FARNÍ SPOLEČENSTVÍ  FARNÍ SPOLEČENSTVÍ 

napravily. Pochody pro život se pořáda-

jí celoročně na různých místech naší 

republiky. 

     19. září se koná pochod ve Znojmě, 

20. října v Olomouci. Každý z nás se 

může přidat osobně nebo alespoň v 

modlitbě za nenarozené děti a ženy v 

těžké životní situaci. Vždyť naším úko-

lem není odsuzovat, ale pomáhat podle 

svých možností. 

E. Skalníková 

     Dítě je to nejdražší, co jsme dostali. 

V loňském roce bylo však zabito na 23 

tisíc nenarozených dětí. Pochod pro 

život je jednou z největších demonstrací 

v naší zemi a jeho účastníci se snaží 

upozornit na to, že platný potratový 

zákon těhotným ženám nepomáhá v 

jejich nelehké situaci, ale zraňuje a za-

bíjí. Dne 29. března 2014 proběhlo v 

Praze oznámené shromáždění Pochod 

pro život za podpory čtyř tisíc účastní-

ků. Zúčastnili se také vrcholní předsta-

vitelé politického i náboženského živo-

ta, řada osobností z ČR i ze zahraničí a i 

přesto se o této akci neobjevila žádná 

zmínka v odpoledních ani večerních 

zpravodajstvích televizí ČT, Nova ani v 

rozhlasových stanicích. Díky Bohu si 

mnozí lidé hledají necenzurované infor-

mace stále častěji na internetu, přesto 

Hnutí pro život požaduje, aby rozhlaso-

vé a televizní stanice své pochybení 

Pochody pro život  

Návštěva farnosti Sloupnice  
     Dne 16. 7. 2014 senioři Klasu vyjeli 

podívat se  do sloupnické farnosti.  Tře-

mi auty jsme dojeli do Sloupnice, kde 

nás očekávali manželé Olivovi, kteří 

byli našimi průvodci. Nejprve jsme si 

prohlédli faru, kde mají v přízemí krás-

ně vybudovanou kapli, knihovnu, zpo-

vědní místnost, pokoj pro hosty 

s kuchyňkou. Je zde i sakristie. Dále 

jsme v prohlídce pokračovali na zahra-

du, odkud je vstup do velké společenské 

místnosti. Je zde také kuchyň a sociální 

zařízení. Konají se zde  svatební hostiny  

a slavnosti farnosti i farníků. 

     Dále jsme si prohlédli kostel sv. Mi-

kuláše, prohlédli jsme si jednotlivé oltá-

ře a zastavili jsme se u oltáře sv. Filo-

mény a pomodlili litanie. P. Jan Alois 

Dreml ustanovil, aby se každoročně 

konala ve sloupenském kostele Slavnost 

nalezení ostatků sv. Filomény. Sv. Filo-

ména je patronkou dětí, kojenců, ne-

mluvňat, novorozenců, mládeže, proti 

neplodnosti, zoufalých, ztracených a 

beznadějných situací, kněží, chudých, 

Živého růžence. Sv. Filoména žila v 2. 

nebo 3. století. Když zemřela, bylo jí 

kolem čtrnácti let. Její ostatky našli 

archeologové roku 1802 v Priscilliných 

katakombách. Zjistili o ní to, že se jme-

novala Filoména a že byla mučednice. 

Roku 1805 byl kanovník Francis de 

Lucia ve Vatikánu v pokladnici vzác-

ných sbírek křesťanského starověku. 

Když se přiblížil k Filoméniným ostat-

kům, byl zasažen náhlou duchovní ra-

dostí a požádal, aby ostatky byly ulože-

ny v kostele v Mugnanu u Neapole. 

Brzy se její hrob stal poutním místem a 

na Filoméninu přímluvu se stávaly čet-

né zázraky. Někteří lidé byli uzdraveni 

z rakoviny, z těžkého poranění a jeden 

vili jsme i známé z naší farnosti. Tento 

den byl pro nás velkým obohacením. 

V měsíci září bychom putovali na pout-

ní místo Hemže u Chocně. 

Stanislava  Vopařilová 

muž byl náhle uzdraven ze srdeční cho-

roby. Filoména byla uznána papežem 

Řehořem XVI. za svatou jen na základě 

zázraků a zázračných vyslyšení proseb. 

     Po obědě jsme se šli podívat do kláš-

tera, kde je domov pro seniory. Navští-



Ohlédnutí  
prosíme, dej hodně síly, aby naším při-

činěním byl svět opravdu lepší. 

     A vy, naši miláčci – naše děti, užily 

jste si všichni určitě krásné prázdniny. 

Ale nic netrvá věčně na tomto světě. 

Teď už zase nastávají povinnosti, ale 

když se vždy ráno krásně pomodlíte a 

poprosíte Pána, tak to zvládnete jako 

nic a za necelých deset měsíců tu prázd-

niny budou jako na koni znovu. Já vám 

přeji, ať všechno dobře zvládáte. Také 

vám přeji ochranu Pána Ježíše, Panny 

Marie a andělů strážných. A to jak těm, 

kteří školu začínají, tak  i těm starším: 

hodně pevné vůle a vytrvalosti 

v dobrém, kteří už v tom umíte chodit. 

Tedy to opravdu s Pánem začněte a 

uvidíte, že vám to půjde jako na drátku 

a vše se vám bude dařit. 

     Teď vás všechny srdečně zdravím, 

za vás se modlím a přeji vám, aby vás 

měl Pán Bůh rád. 

S. P.  

     Bylo krásné léto – dlouhé a velmi 

teplé léto, bez mráčku. Tak jako třeba 

ve Španělsku, jenom to moře nám chy-

bělo. Ale kdyby se slily všechny ty ba-

zény, co máte na zahradách, tak by to 

také kousek moře mohl být. Díky Pánu 

za všechnu tu nádheru a krásnou úrodu, 

kterou nám dal. 

     Byl také očekávaný farní den a pouť 

sv. Jakuba, patrona naší farnosti. Když 

jsme šli na mši svatou, stál vedle koste-

la obrovský altán, prý, aby nás tak slun-

ce nepálilo. Vždy se moc těším, koho 

zase poznám lépe při společném pose-

zení a s kým si budu moci popovídat. 

Ale hrozně mě mrzí, že spousta farníků 

odchází domů a všechna snaha oběta-

vých lidí zůstane neoceněna. Vždyť oni 

opravdu s láskou pro nás všechno toto 

připravují a zůstanou neoceněni. Mys-

lím, že je jim to opravdu líto. Pan farář 

také s námi trávil celičký den, až do 

pozdního odpoledne. Jemu a všem za 

zdárný průběh veliké Pán Bůh zaplať. 

Také hudebníci a zpěváci přispěli 

k oslavě poutní slavnosti a farního dne. 

Také jim patří velké Pán Bůh zaplať. 

     Byla také farní pouť naší a prosečské 

farnosti opět na Chlumečku u Panny 

Marie–Pomocnice všech při jejich těž-

kostech, bolestech i jejich radostech. Je 

to opravdu velice dobrá a milá událost 

pro nás pro všechny, že se můžeme 

vzájemně poznat a více se sblížit. Panno 

Maria, prosím Tě o Tvoji pomoc, 

přímluvu a ochranu pro všechny Tvé 

děti, které Tě prosí hlavně o pokoj a mír 

ve světě. Doufáme všichni, že ještě ni-

kdy nebyla tvoje přímluva u Pána nevy-

slyšena. Smiluj se, prosím i nad námi, 

kteří se k Tobě utíkáme. Nabízíme Ti 

všichni svá vroucí a čistá srdce. Prosí-

me Tě za celý svět, aby žil podle evan-

gelia Tvého syna Ježíše Krista. Vždyť 

jen pravda je pravdou a láska je láskou, 

pokud ji někdo žije. K tomu nám Pane, 
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Víte, že...  
     koncem 13. století byla založena města blízké naší Pro-

seči? Město Polička, Vysoké Mýto, a naše  Proseč. V roce 

1344 je první písemná zpráva o Proseči v listu arcibiskupa 

pražského Arnošta z Pardubic, který toto městečko postu-

puje litomyšlskému biskupovi opatu Janu Louckému. Při-

bývalo obyvatel a mnozí si začali stavět svá obydlí o ně-

co níže pod Prosečí na svahu. Tak to místo nazvali pod 

městem = PODMĚSTÍ. V té době patřilo k rychtě proseč-

ské, zastoupeno dvěma konšely. V roce 1636 byli konšely 

Matěj Vlček a Havel Uher. Asi o sto roků později byli kon-

šelé Matěj Soukal a Jan Kuřík. Proseč postihly dva velké 

požáry. První kolem roku 1400, když Moravané pronásle-

dovali rytíře Toulovce. Druhý požár v roce 1868, kdy hoře-

lo i v Podměstí. Po požáru se stavělo i v proluce mezi Pro-

sečí a Podměstím. V prostoru pod "Šumavou", kde dnes 

stojí dům č. p. 18 (Zemanovi), bylo pohřebiště. Před dru-

hým požárem bylo v Podměstí 14 domků. V roce 1790 už 

33 domovních čísel, dále v roce 1838 - 53 domovních čí-

sel, 295 obyvatel. V roce 1920 - 59 domovních čí-

sel... Stromy na návsi - lípy byly vysázeny kolem roku 1875 

při jakési národní slavnosti. V roce 1873 nastoupil na trůn 

císař František Josef I. Za zmínku stojí - kříž u potoka 

v Podměstí byl postaven v roce 1860. V příštím roce 2015 

bude slavit své trvání 155 roků. Je na nás, podměstských 

občanech a sousedech, abychom toto výročí patřičně vzpo-

menuli. 

výpis ze záznamů - Marie Soukalová 



 ZÁŘÍ • LISTOPAD 2014 FARNÍ SPOLEČENSTVÍ STRANA 5  FARNÍ SPOLEČENSTVÍ 

     František Chrudimský, hostinský na 

hospodě č. 40. (Šumava), mistr kame-

nický dal opracovati svými lidmi žulo-

vý balvan čtyřhranný, na němž vysekán 

letopočet: 26. 5. 1912. Tento kámen 

naložen byl v Podměstí u kříže na nový 

zeleně natřený vůz; naše mládež i vůz i 

kámen bohatě a překrásně ozdobila 

květinami, věncovím, stuhami. Nad 

kamenem samým zhotovena z věncoví 

veliká koruna na způsob naší drahé sva-

továclavské koruny, od místy pestré 

stuhy, jichž konce nesly bělostně dru-

žičky, a kolem tvořila špalír čestná stráž 

našich orlů v krojích. Do vozu zapřaže-

na byla dvě dvojspřežení statných koní 

p. Albína Kusého z Podměstí a Josefa 

Kusého z Boru. Pro takto vypravený 

základní kámen vyšel o 9. hodině ob-

rovský průvod od sv. Josefské jednoty 

obratně po líhách těžkých kámen sesu-

nuli s vozu na připravené místo ve zdi v 

průčelí hlavního presbyteria, jak dosud 

se spatřuje. Na připravených sedadlech 

zaujali místo předáci místní, a na im-

provisovanou kazatelnu vystoupil slav-

nostní kazatel, mons. Dr. František Šulc 

a krásně o významu té chvíle promluvil. 

Nato školní dítky za vedení p. řídícího 

učitele Ant. Trkala dojemně zapěly pří-

slušný zpěv a pan kanovník Šulc vyko-

nal obřad položení základního kamene a 

následovaly poklepy. 

Monsignor a kanovník Dr. František 

Šulc: „Ve jménu nejsv. Trojice B.!“; 
farář Fr. Martínek: „A já klásti budu 

řadem kamení tvé, a založím tě na safí-

řích.“ Is. 54, 11; dp. Jan Macháček: „Aj 

stánek B. s lidmi a on přebývati bude s 

nimi.“ ; dp. Ant. Kotyza: „Plesej duše, 

na náměstí č. 59., jehož se zúčastnila 

školní mládež s učitelstvem, všechny 

spolky: hasiči ze všech přifařených ob-

cí, živnostenské společenstvo, jednota, 

orlové v kroji, obecní zastupitelstvo, 

zástup družiček, duchovenstvo: totiž 

farář s vlp. kaplanem Antonínem Koty-

zou, farářem dohaličským ve výslužbě, 

dp. Janem Macháčkem z čís. 2 a profe-

sorem bohosloví v Hradci Králové 

monsignorem Dr. Františkem Šulcem, a 

množství lidu z farní osady i cizího 

množství veliké. Za zvuků hudby a ná-

božných písní přišlo ke kříži v Podměs-

tí, odkud celý ten nádherný, až k slzám 

dojímající, radostný průvod hnul se ke 

staveništi vkusně prápory národních 

barev a guirlandami z chvojí a květů 

vyzdobenému. Čtyři mladí zedníci v 

černých oblecích a bílých zástěrách 

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

Stavba nového kostela v  letech 1912—1913 
(7. část ) 

     S b ě r a t e l ů m  v í č e k 

z potravinových obalů z pet lahví, 

oleje, minerálek, ovocných šťáv, 

mléčných výrobků...). Raduji se 

z vašeho nadšení ve sběru. Je to 

úžasné! Tak malý okamžik, odnětí 

víčka z obalu - hned máme dobrý 

skutek, který opravdu nic nestojí. 

Jen zlomek času! Znám jednoho 

sběratele víček, kterému neunikne 

ani jedna láhev, třeba někde poho-

zená. Sehne se, odšroubuje a je 

JEHO! Doma uloží. Až naplní 

tašku, sbírku přinese... a začíná 

zase od začátku a dokola. Díky, 

pane! Sběratele máme také 

v Krkonoších - v Jilemnici. 

Tam patří další poděkování, 

za víčka i známky. Farnost Nové 

Hrady - přátelé, potěšila a hodně 

moc, vaše sbírka! Završila počet 

pytlů na šest pytlů! Díky, vám 

všem sběratelům, kteří jste přiná-

šeli víčka a podpořili umožnění 

léčení nemocných dětí, děkuji. 

     Sobota 16. srpna 2014 - Charit-

ní pouť do Neratova. Byl uskuteč-

něn autobusový poutní zájezd. 

Cestou přistupovali další poutníci, 

až se autobus naplnil. Zpěv a 

děný deštík, přispěchal i on. 

Kostel naplněn do posledního 

místečka. Kdo seděl, bylo to 

milé. Jinak se stálo. Mše svatá 

sloužená otcem biskupem Voká-

lem. Jeho hostem byl přítel arci-

biskup z Indie. Kněží z blízkých 

farností kolem nového oltáře. 

Program poutního dne byl pečli-

vě připravený. Každý poutník 

měl možnost si vybrat z nabídky 

(přednášky, divadlo dětí, kon-

cert, ale i soukromé adorace, 

stánky s výrobky místních dílen. 

Překvapení bylo z   boha-

té  nabídky občerstvení - dobré 

mňamky. Jak už bylo zmíněno, 

putovali jsme k Panně Marii. 

Nepřijeli jsme jen tak! 6 pytlů 

s potravinovými obaly jsme pře-

dali na místě určení panu Malí-

kovi. On s úsměvem ve tváři 

špitnul: „Díky, pokračujte, vy-

držte. Takových pomocí je tře-

ba.“ Přání pana Malíka předá-

vám i já vám. Nesmírné díky za 

pochopení v pomoci. 

Marie Soukalová 

modlitba zněly autobusem. Snad každý poutník 

cestoval s tím, že svá poděkování a prosby slo-

ží s důvěrou Matce Boží k nohám. Orlické hory 

svojí krásou přírody nás vítaly, ale aby nebyl opož-

Sbírám, sbíráš, sbíráme  
 

• Skleněná střecha kostela v Neratově • 
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Bůh je s námi, dotkni srdce svých se 

strun: ten, jenž sídlí nad hvězdami, mezi 

námi zvolil trůn.“; p. Ant. Trkal, řídící: 

„Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti!“;  p. 

V. Petr, starosta: „Bohu ke cti, vlasti k 

oslavě!“; p. Jan Feltl: „Nebude-li Hos-

podin stavěti domu, nadarmo pracují, 

kteří stavějí jej.“ žalm 126.-1.; p. Theo-

dor Vobejda, člen komitetu: „Když my 

Bohu jednou, on nám stokráte.“; p. 

Theodor Jonáš: „A na té skále vzdělám 

církev svou!“; p. Vojtěch Planička, ob-

chodník a měšťan: „Komu se nelení, 

tomu se zelení.“; p. Jan Krejsa, starosta 

ze Zderaze: „Ve jménu Otce i Syna i 

Ducha sv.!“; p. František Chadima, 

starosta v Boru: „Pomoc naše ve jménu 

Páně.“; p. Jan Hladík, starosta v Pod-

městí: „Bože, ku pomoci naší vzezři!“; 
p. František Křivka, výbor zábořský: 

„Vše ke cti a chvále Boží!“; p. Jan Do-

čkal, stavbyvedoucí: „Když se ruka k 

ruce vine, pak se dílo podaří.“; p. Jan 

B ure š ,  zed ní k ,  za  d ě ln ic t vo : 

„Požehnání Boží budiž nad námi, a 

prácemi a snahami našimi!“; p. Alois 

Herynek za hasiče: „Boha vzývej, ruky 

přidej!“; p. J. Ventura za orly: „I váli 

větrové a obořili se na dům a nespadl, 

nebo založen byl na skále.“; p. J. Novák 

za Sv. josefskou jednotu: „Nikdo nemů-

že jiného základu položiti mimo ten, 

kterýž položen jest, jenž jest Ježíš Kris-

tus.“; M. Kusá za školní dítky: „Bez 

Božího požehnání, marné naše namáhá-

ní.“ 

     Nato zapěna píseň, a hymna papež-

ská s hudbou, a zástup hnul se k sv. 

Josefské jednotě, kdež farář sloužil za 

asistence kněží slavnou mši sv. V zá-

kladním kamenu vytesána jest čtyřhran-

ná dutina 25 cm dlouhá, 20 široká a 

hluboká, do níž farář vložil 28/5. 1912. 

památní listinu, napsanou na pergamen 

archivním inkoustem. Listina stočena v 

trubici, vložena do skleněné nádoby 

neprodyšně uzavřené, zapečetěné, ta 

potom do krychlové nádoby ze silného 

plechu zinkového, a vše spuštěno v 

dutinu kamene, přiklopeno víkem zapa-

dajícím v drážku dutiny, (falc), podce-

mentováno a zacementováno silně a 

zazděno. 

 

Památní listina má tento obsah: 

„Léta Páně 1912. dne 26. máje tento 

chrám založen jest ke cti a chvále Boží 

a sv. Mikuláše, biskupa, péčí důstojné-

ho Pána, pana Františka Martínka, fará-

ře v Proseči od roku 1897., od osadníků 

farnosti prosečské, a jejich nákladem, 

za přispění spolku sv. Bonifáce v Praze 

6000 korunami. Základní kámen polo-

vybírání ani otloukání; bylo možno 

žulové kvádříky klásti, jak byly nalámá-

ny; stavební hmoty všecky byly po ru-

ce,- ach jak čilý to byl život v těch dvou 

létech na prosečském náměstí.  Cihly 

sváženy ze třech míst, abychom neu-

vázli: z Cerekvice - dopravoval je svý-

mi povozy p. Antonín Ventura 6 – 8- 10 

fůr denně, z Radimi p. Josef Stehno a 

Kolář tolikéž; z Ouřetic u Chrudimě – 

nejsolidnější snad v Čechách cihly a 

krytina dopravovány na nádraží 

Rychmburk, a odtud „po nápravě“ z 

ochoty dováželi je hodní sousedé česko-

rybenští, perálečtí a zderazští, koni i 

hovězinou. Když se tak někdy sjely 

všecky to povozy naložené cihlami, to 

byl rej! Prosečští lidé, jakmile spatřili, 

že povozy jdou, už se sbíhali, a ruče 

skládali, moji lidé z fary také nelenili, 

velebný pán nestačil zapisovat, co kdo 

dovezl. Bylo to tak krásné, samý nadše-

ný život! Složeno bylo v několika oka-

mžicích. Vápeník Frant. Kučera z Vá-

peného Podola pilně vozil vápno, někdy 

z více povozů najednou, které se hned 

ve dvou jámách na hřbitově zrovna pro-

ti stojanu u čís. 2 hasilo. Z jedné jámy 

hotové vápno se bralo, do druhé se uha-

šené nově vypouštělo. Voda se vedla 

přímo od stojanu po plechový žlábcích 

ke dvěma velikým karbám, v nichž se 

hasilo. Rolník Albín Kusý z Podměstí 

vozil pilně písek ze své skály v 

„pekelných vratech“ po pravé straně 

silnice, když deme z Proseče k Boru. 

„Pekelná vrata“ to byla soutěska, vyse-

kaná úplně ve skále pískovcové, malý 

kousek cesty prve než vyjdeš z Boru ke 

Proseči z lesa ven. Za mého příchodu 

byla skála z obou stran vysekaná do 

výše asi 2,5 metru; skály po obou stra-

nách byly později na písek dílem na 

stavbu domů, na silnice, zejména k vál-

cování, pak také na výrobu cementové-

ho zboží lámány a tlučeny. Kusýho 

skála padla na silnice a na kostel. Vl-

pán. Antonín Kotyza udělal vtip, že 

„pekelný vrata“ se ocítily na kostele. 

Písek též vozil Filip Kubík z Proseče. 

Mezitím fůry s kamením, fůry s pískov-

cem z Budislavi, povozy se dřívím tesa-

ným z pily v Borové, prkny, latěmi, 

cementem a jiné stále se střídaly.  

pokračování příště      

žen jest v neděli svatodušní, za papeže 

Pia X., císaře a krále Františka Josefa I., 

za biskupa Královéhradeckého Josefa 

Doubravy. Tehdy byl starostou města 

Proseče Václav Petr, hostinský v Prose-

či č. 97., O stavbu starali se: výše jme-

novaný farář František Martínek, jemu 

pomáhali: Václav Petr, starosta, Theo-

dor Vobejda, obchodník v Proseči č. 

163., a Jan Feltl soused v Proseči č. 22. 

Chrám vystavěn jest na místě starého 

kostela, který již léta Páně 1350 jako 

farní se jmenuje, a dle způsobu stavby z 

doby lucemburské pocházel. Položen 

byl od východu k západu. Zachovalo se 

z něho staré presbyterium, to jest nyní 

kaple východní. Kaple západní, presby-

terium k poledni a loď až k věži sahající 

jsou nově zbudovány ve slohu gotic-

kém. Též sakristie je úplně nová. Věž 

založena byla důstojným pánem fará-

řem Antonínem Raymem na sv. Trojici 

roku 1812. zdi její byly 12 metrů vyso-

ké; na ně se přistavělo nyní 8 metrů, a 

dala se střecha 15 metrů vysoká. Prolá-

maly se vchody, osadil portál, zhotove-

ný ve Škrovádu u Chrudimi nákladem 

280 K. Cihly voženy drahou z Ouřetic, 

povozy z Radimi a z Cerekvice, vápno 

z Podolu, tašky z Vys. Mýta. Plán na-

kreslil Boža Dvořák, c.k. konservátor a 

architekt v Pardubicích. Stavbu provedl 

Jan Dočkal, mistr v Proseči. Tehdy po-

čet všeho obyvatelstva v městečku Pro-

seči byl 1134, katolíků 846, evangelíků 

helvetského vyznání 276; israelitů 12. 

Mužských 561, ženských 573. Trvale 

přítomných 1093. Dočasně 41. přísluš-

ných do Proseče 651; do politického 

okresu Vys. Mýto 274, do Čech 196, do 

jiných zemí na radě říšské zastoupených 

10, do Německa 1. Čechů 1133; Němec 

1; Trvale nepřítomných 61; dočasně 

nepřítomných 3. Počet domovních čísel 

172; rolníků 89; s hlavním zaměstnáním 

rolnickým 38; s vedlejším zaměstnáním 

rolnickým 51. Dýmkařů 86; z těch mis-

trů 26, dělníků 44, učňů 16; obydlených 

domů 155. Neobydlené 4; počet bytů 

255. Obuvníků 53; z těch mistrů 24; 

pomocníků 21, učňů 8. Vyšívaček bílé-

ho prádla 96. Zvířectva: koní 21; hově-

zího dobytka 152; vepřového dobytka 

45; koz 66; slepic 915; hus 105; kachen 

11; úlů včel 30, ovce 1. “ Požehnej Pán 

tomu domu, vystavěl jsem, nevím ko-

mu.“  

František Martínek, farář 

 

     Při velmi pohodlném počasí, a při 

tak početném dělnictvu stavba očihledě 

rostla. Kámen od odborných lamačů 

zpracovaný nedal zedníkům velikého 



 

STRANA 7 ZÁŘÍ • LISTOPAD 2014 FARNÍ SPOLEČENSTVÍ 

     Jsou staří manželé, kteří žijí 

však odděleně z důvodu zdravot-

ního stavu. Starému muži je více 

jak osmdesát roků. Manželce 

každé ráno do domova důchodců 

přináší snídani a pomáhá ji při 

jídle. Je s ní tak rád - celý dlouhý 

život byli spolu a vedle sebe. 

     Když se stařečka zeptali, proč 

je manželka v ústavě odpověděl: 

"Protože má Alzheimera!" 

     Dále byla řeč, jestli se man-

želka bojí dne, kdy ji on nepřine-

se snídani... "Ne, ona se nepama-

tuje, ani neví, kdo jsem. Je to už 

pět roků, kdy mě nepoznává…" 

     Dál se ptali známí: "To 

je krásné, takže vy jí denně nosí-

te snídani, i když vás nepoznává, 

nepamatuje si vaši tvář?" 

     Starci se po líci objevil milý a 

něžný úsměv, podíval se jí do 

očí, chytil za ruku. Pak řekl: 

"Ona neví, kdo jsem já, ale já 

vím, kdo je ona." 

připravila Svá 

Tou cestou křížovou  

šla s tebou Matka tvá,  

kéž nám též pomůže  

ta její přímluva. 

Když na nás v životě  

těžký kříž doléhá,  

ať nám vždy vzorem je  

přesvatá Matka tvá. 

Její srdce mateřské  

plné lásky je  

i velké hříšníky  

Ona miluje. 

Děkuji ti, Ježíši,  

že jsi svou Matku  

za Matku nám dal,  

u vás se v radost promění  

každá bolest i žal. 

Marie Šplíchalová 

•   M O   K D U - Č S L   C H O T O V I C E   • 

KDE: ŠKOLA CHOTOVICE U LITOMYŠLE 

KDY: 27. 9. 2014 OD 10 HODIN DO 16 HODIN - SPOLEČNÝ ODĚD 

CO: WORKSHOP NA TÉMA KRUH, BUDEME TANČIT, ZPÍVAT, HRÁT 
RELAXOVAT, MEDITOVAT, SDÍLET SE 

NENÍ  NUTNÉ UMĚT HRÁT, TANČIT A ZPÍVAT 

S SEBOU: POHODLNÉ OBLEČENÍ, DVĚ VAŘEČKY, DVĚ POKLIČKY, HRNEC, 
KARIMATKA A ŠÁTEK, TANČÍME BOSY 

BUDU RÁDA  ZA PŘÍSPĚVEK 

CENA OBĚDA: 70 KČ 

LEKTORKA: STANISLAVA VOPAŘILOVÁ ML. 

PŘIHLASTE SE TELEFONICKY 732 635 252 

ŽENA V KRUHU  
sobota pro ženy a dívky 27. 9. 2014  

Sedmibolestné Panny Marie • 15. září  

Setkání  

     Jak ten čas běží, někdy ani se 

nestačíme porozhlédnout, a už je 

týden i zvlášt poslední měsíc 

pryč. Dětem skončily prázdniny, 

taky  dovolené. Prožili jsme krás-

né letní měsíce. Děkujeme otci 

Zdeňkovi a Janě Renzové  za 

přípravu dětí k 1. sv. přijímání. 

Bůh dej, aby tento slavnostní den 

zůstal dětem nejen jejich vzpo-

mínkou, ale i velkým Darem 

eucharistie, přijetím Pána Ježíše 

do svého srdce i těla pro celý 

jejich život a nezapomínaly na 

Jeho lásku k nám. Prožili jsme i 

pěkné posezení, kde jsme se 

mohli i blíže mezi sebou poznat. 

Chtěla bych popřát nejen dětem, 

ale i učitelům, kněžím a všem, 

aby Bůh dával sílu, trpělivost, 

lásku, odvahu po celý nový škol-

ní rok. 

Ze srdce přeje L. B.  

Poděkování  
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Kalendář 

Proseč - intence 

Intence 
Čtení a žalmy: cyklus A 

  14. 9. neděle 24. neděle v mezidobí 

  19. 9. pátek Chotovice: 10.00 mše sv. u sv. Josefa 

   Proseč: 16.30 adorace, setkání mladších dětí 

      18.30 mše sv. 

  21. 9. neděle 25. neděle v mezidobí 

    Nové Hrady: 8.00   

    Proseč: 10.00 mše sv., výročí posvěcení kostela 

        jáhenské svěcení pana J. Roušara 

    Perálec: není   

  25. 9. čtvrek Chotovice: 17.00 náboženství 

      18.30 mše sv. 

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

  28. 9. neděle Slavnost sv. Václava 

    Proseč: 8.00   

    Nové Hrady: 9.30   

    Perálec: 11.00   

    Bor: 15.00 mše sv.  

    Nové Hrady: 18 - 20 svátost smíření, adorace 

  2. 10. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

      18.00 mše sv. 

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

    Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

  4. 10. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

  5. 10. neděle 27. neděle v mezidobí 

    Proseč: 15.00 drakiáda 

    Proseč: 18 - 20  svátost smíření, adorace 

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

    Proseč: po mši setkání nad katechismem 

  9. 10. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

      18.30 mše sv. 

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

    Proseč: 18.30 mše sv. 

  12. 10. neděle 28. neděle v mezidobí 

    Perálec: 11.00 posvícení 

    Nová Ves:   posvícení 

P. Zdeněk Mach bude od 13. do 30. 10. na dovolené 

mše sv. budou dle ohlášení z předcházející neděle 

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

  18. 10. sobota Litomyšl: 9.00 dvojvikariátní setkání mládeže 

  19. 10. neděle 29. neděle v mezidobí 

  misijní neděle Nové Hrady: 8.30 posvícení 

    Proseč: 10.00 misijní trhy + mis. koláč 

    Libecina:   posvícení 

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

    Doubravice:   posvícení 

    Zderaz:   posvícení 

Pravidelné bohoslužby               
 

  
Proseč Nové Hrady Perálec 

NE 8.00 9.30 11.00 
PO 7.45     

ST 18.30 * 8.00  

ČT 7.45     

PÁ 18.30 *   
SO 18.30 *     

* Od 27. 10. 2014 budou večerní mše sv. od 17.30. 

14.9. Za Josefa Kašpara.                                                                       
čt: Ječmenová Anežka, Čermáková Anna 

19.9. Za Danu Marešovou a příbuzné. 

21.9. čt: Marie a Lucie Kulhavých 

22.9. S prosbou o přímluvu a ochranu PM pro nemocné             
a za víru pro rodiny. 

24.9. Za Aloisii Vobejdovou, manžela a syna. 

27.9. Za Marii a Josefa Řebíčkovy a za požehnání pro rodiny 
jejich dětí. 

28.9. Za rodiče Javůrkovy a jejich zemřelé děti.                                  
čt: manželé Odehnalovi 

29.9. Za Václava Stříteského, Miladu Stříteskou a celý rod. 

3.10. Za Františka Hanuse, rodiče a sestru. 

4.10. Za Marušku Novotnou, manžela, rodiče z obojí strany               
a za živé i zemřelé z těchto rodů. 

5.10. Za Jaroslava a Marii Macháčkovy, jejich dva zetě a rodiče 
a sourozence z obojí strany. čt: Markétka a Jiří Taláckovi 

8.10. Za Boženu Baťovou, manžela a dcery. 

10.10. Za Josefa a Jiřího Malínského, tatínka a manžele Dvořáko-
vy a Švecovy. 

12.10. Za rodiče Boštíkovy a Dvořákovy.                                                
čt: Jana Hromádková, Jan Boštík 

17.10. Za živé i zemřelé členy rodiny Bartošovy, Královy a 
Vostřelovy. 

19.10. Za Josefa a Marii Roušarovy a za živé i zemřelé z toho 
rodu. čt: rodina Roušarova u kostela 

20.10. Na poděkování Bohu za dar krásného života. 

26.10. Za Josefa Zelenku a jeho rodiče. čt: manželé Taláckovi st. 

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

2.11. Za Marii Sejkorovou, oboje rodiče a švagra Jaroslava.           
čt: Adélka a Barunka Zvárovy 

3.11. Na poděkování, za pomoc Boží a ochranu pro celou 
rodinu. 

5.11. Na úmysl dárce. 

6.11. Za Františka Šplíchala ze Zderaze a celý rod. 

9.11. Za Ludvíka Brabce, manželku a celou rodinu.                    
čt: Božena Vobejdová, Miroslav Vobejda 

10.11. Za Zdeničku Cimburkovou a tatínka. 

12.11. Za Miroslava Bílého a maminku. 

13.11. Poděkování za dar života a zdraví. 

14.11. Na poděkování za 50 let společného života. 

16.11. Za Marii a Bohumila Rabovy, dceru Věru, zetě Jiřího 
Javůrka a vnuka Libora. čt: manželé Taláckovi ml. 

19.11. Za Miroslava Vobejdu a celou jeho rodinu. 

23.11. Za MUDr. Jiřího Bačkovského.                                                                     
čt: manželé Roušarovi - Ohrada 

29.11. Za Dagmar Bělouškovou a rodinu. 

30.11. Za Jiřího Javůrka. čt: manželé Odehnalovi 
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Kalendář 
Nové Hrady - intence a žalmy  

 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 

27. - 29. 10. podzimní prázdniny 

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

   Nové Hrady: 16 - 18 svátost smíření, adorace 

    Proseč: 18.30 mše sv. 

  1. 11. sobota Slavnost Všech svatých 

    Perálec: 15.00 mše sv. 

    Proseč: 16.30 mše sv. 

    Nové Hrady: 17.45 pobožnost na hřbitově 

      18.30 mše sv.  

  2. 11. neděle Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

    Proseč: 8.00   

    Nové Hrady: 9.30   

    Chotovice: 11.00 mše sv. - posvícení + pob. na hřbitově 

    Perálec: 15.00 mše sv. + pobožnost na hřbitově 

    Proseč: 17.00 pobožnost na hřbitově 

      18 - 20  svátost smíření, adorace 

  6. 11. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

      18.00 mše sv. 

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

    Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

  8. 11. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

  9. 11. neděle 32. neděle v mezidobí 

    Libecina: 14.30 pobožnost na hřbitově 

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

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

    Proseč: po mši setkání nad katechismem 

  13. 11. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

      18.30 mše sv. 

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

    Proseč: 17.30 mše sv. 

  16. 11. neděle 33. neděle v mezidobí 

  21. 11. pátek 
Chot. sv. Jo-
sef 10.00 mše sv. 

    Proseč: 16.30 mše sv., setkání mladších dětí 

  23. 11. neděle Slavnost Ježíše Krista Krále 

  27. 11. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

      18.30 mše sv. 

  30. 11. neděle 1. neděle advetntní 

    Nové Hrady: 17 - 19 svátost smíření, adorace 

Perálec - intence  

14.9.  Za Lukáše Pražana. 

21.9.  Za Anežku a Ladislava Kulhavých, oboje rodiče a švagro-
vou Růženu. 

28.9.  Za Václava Pokorného, syna, oboje rodiče a celý rod. 

5.10.  Za Františka a Marii Kulhavých a syna Františka. 

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

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

16.11.  Za Anežku a Ladislava Kulhavých, oboje rodiče a švagro-
vou Růženu. 

14.9. Za rodiny Rabovy, Votroubkovy, za manžele Beránkovy a 
duše v očistci. ž: Dáša Nováková 

17.9. Za Josefa Cenera a manželku a za Františka Veselíka a 
rodinu Sekerovu. 

21.9. Za rodiče Mihovy a sourozence z obojí strany.                       
ž: Karel Vopařil 

24.9. Za Václava Cibulku, manželku a celý rod. 

28.9. Za Václava Staňka, rodinu Šlégrovu, Abrahamovu, za Jiřího 
a Václava Staňka. ž: Anežka Nováková 

1.10. Za rodiče Nyklovy a Černínovy a duše v očistci. 

5.10. Za Václava Kladivu a manželku a celý rod.                               
ž: Romana Poslušná 

8.10. Za Josefa Havlíka a rodiče. 

12.10. Za Václava Kopeckého, dvě manželky a jejich děti.                
ž: Vendula Nováková 

15.10. Za Jiřího Kaupu a rod Loučků a Kaupů. 

19.10. Za živé i zemřelé z rodu Sokolova. ž: Růžena Odehnalová 

26.10. Za Josefa a Miladu Andrlovy a rod Andrlů a Šlégrů.               
ž: Dáša Nováková 

30.10. Za Jana Pešinu, sestry Marii, Bohuslavu a jejich manžele, 
rodiče a celý rod a duše v očistci. 

1.11. Za manžele Lebedovy, rodiče z obojí strany, syna Václava, 
manželku a vnuka Miloše. 

2.11. Za Josefa Chadimu a živé i zemřelé členy rodiny Chadimo-
vy a Novákovy. ž: Petr Poslušný 

5.11. Za Josefa Bartoše a syna. 

9.11. Za Josefa Sokola, manželku, dva syny a celý rod.                     
ž: Karel Vopařil 

12.11. Za Ladislava Jesenského, rodiče a celý rod. 

16.11. Za rodiny Sokolovy, Blažkovy a Horákovy.                              
ž: Anežka Nováková 

23.11. Za Václava Kopeckého a manželku. ž: Vendula Nováková 

30.11. Za Jana Kopeckého, manželku, syna Vlastimila, Jaroslava s 
manželkou a snachu Janu. ž: Růžena Odehnalová 

Prosba za kněžská povolání  

Když chodil Ježíš po zemi,  

rád zavítal k Martě a Marii  

i Lazara měl velmi rád  

a pomohl mu z hrobu vstát. 

I v dnešní době hledá dům,  

kde by si odpočinul,  

by pozvali jej ke stolu  

a rád byl s nimi pospolu.  

Kněz, který se všeho zříká  

a vzal na sebe Božího služebníka,  

by obětoval život svůj,  

a tak, milý bratře a sestro,  

s láskou na něj pamatuj!   

Prosíme tě, otče v nebi,  

sešli na zem více kněží,  

aby nás k Tobě do nebe  

přivésti mohli. Děkujeme Ti. 

Marie Šplíchalová 
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Nechte své dítě vyrůst ve skautu!  

Klubovna Jarošov  
Vlčata - chlapci 6 - 11 let 

vedoucí Petr Boštík - tel: 731 048 390 

Skauti - chlapci 12 - 15 let 
vedoucí Vítek Nádvorník - tel: 608 606 975 

Světlušky - děvčata 6 - 11 let 
vedoucí Bára Boštíková - tel: 736 185 849 

Klubovna Makov 
Skautky - děvčata 12 - 15 let 

vedoucí Maruška Foglová - tel: 728 172 079 

parta • hry • kamarádi • zážitky • poznání • dobrodružství 

Klubovna Proseč  
(budova turistického informačního centra Maštale) 

Vlčata - chlapci 6 - 11 let 
vedoucí: Petr Rejman a Ondra Chadima 

Máte-li zájem dozvědět se víc, 
přijďte na Den řemesel 

na prosečské náměstí 28. 9. 

První schůzka bude i s rodiči 29. 9. 2014 od 15:00. 

novacek@junakprosec.cz   •   www.junakprosec.cz        

Vážení rodiče, 

     skautské středisko Proseč nabízí Vašim dětem hodnotné využití volného času. Na pravidelných schůzkách, 
výpravách i táborech s námi Vaše děti budou zábavnou formou objevovat přírodu i své hranice. 

Optické brýle, sběr  známek 

PŘIJÍMÁME KLUKY I HOLKY VE VĚKU OD 6 LET DO TĚCHTO ODDÍLŮ 

s l o u ž i l y  p o t ř e b n ý m . 

Vše uloženo v pytlích. Sbírka bude do-

ručena do Sociálního střediska v Brou-

mově, kam jsme i my předávali věci. 

Ve sběrných halách se věci třídí - podle 

požadavků zemí, ale i tuzemska, se balí. 

Darujte potřebným své přebytky! Staňte 

se i vy misionáři. Nic to opravdu nesto-

jí, jen trochu darovaného času a srdce 

otevřená pomoci. Ve sběru optických 

brýlí a známek z dopisů pokračujeme. 

     Děkuji Vám - s vaší pomocí dokáže-

me mnohé. 

Marie Soukalová 

     Sbírka optických odložených brýlí 

(všechny vždy velmi zachovalé) byla 

odeslaná v počtu 92 kusů, dále 2,80 kg 

známek z došlých dopisů. Korespon-

dence na celém světě se vyřizuje elek-

tronickou poštou. Pokud nezesílí tlak na 

kolkování dopisů, budeme stále sbírat 

známky z došlých dopisů. Vím, bude 

jich méně - někdy méně bývá více. Do-

hlídněte, aby známky nekončily někde 

v koši. Buď známky odstřihněte 

s dostatečným okrajem, nebo nechte 

celou obálku. Pozor na zoubkování 

známky! I tady ve sběru známek, při-

chází dárce na "kus řeči". Ale hlavní 

důvod je hlavní ten, že přinesl známky 

pro misijní účely. Možná, že právě jeho 

známky pomohou potřebným zmírnit 

hlad, bídu a utrpení. Svět potřebuje naši 

pomoc. Vím, naše pomoc je jako kapka 

do velkého oceánu potřeb. Kdyby neby-

lo právě té kapky, nebyl by oceán. 

     A  co na závěr? Přátelé, blíží se Mi-

sijní neděle. Zastavte se - udělejte pat-

řičný "vítr" v odložených věcech - da-

rujte své přebytky. Humanitární sbírka, 

která se konala řadu roků v Podměstí, 

převzalo město Proseč. Zbudovalo sběr-

ný dvůr (Borovská ulice). Přinášejte 

darované věci čisté a zachovalé, aby 


