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Milí farníci, 
příroda kolem nás začíná v plné kráse kvést a zelenat se. Je to lahoda 
pro oko a potěšení pro duši po dlouhém zimním období. Podobně i pro 
nás křesťany začala radostná a milostivá velikonoční doba po 
čtyřicetidenním období postu. Jsou to dny, kdy si obzvláště 
připomínáme a oslavujeme Kristovo vítězství nad smrtí i každým 
hříchem. Avšak je to také doba, ve které spolu s učedníky očekáváme 
Ježíšovo nanebevstoupení a veliký dar – dar Ducha Svatého. Proč si 
Ježíš tolik přál, aby už sestoupil Duch Svatý? Vojtěch Kodet odpovídá: 
„Věděl, že pouze tehdy, když nejprve On sám projde ukřižováním 
a vzkříšením, můžeme my jako plod Jeho lásky dostat Ducha Svatého. 
Tento dar pro nás stál Ježíše úplně všechno. Letniční milost tedy není 
nějaký dárek vytažený Bohem za odměnu ze skříně, ale pozvání jít 
Kristovou cestou. Pro nás je to ale velmi nesnadné. Stále znovu a znovu 
se pokoušíme žít, pracovat, modlit se, číst Písmo, dokonce 
i evangelizovat bez zvláštní milosti Ducha… a přitom ze všeho nejdříve 
potřebujeme pochopit, že moje ruce jsou každý den ráno úplně prázdné, 
pokud Duch Svatý není skutečně mým Pánem, který mne vede od rána 
do večera.“ Prosme o dar Ducha Svatého každý den, před každou prací, 
učením, činností atd. Nechme se jím vést, posilovat, povzbuzovat, 
obnovit. Ježíš je stále připraven nám ho vlít do srdcí, ale největší 
překážkou Duchu Svatému je naše pýcha. Prosme nejprve o pokoru 
a naši otevřenost k Jeho přijetí. Vyprošuji vám, milí farníci, touhu 
po Duchu Svatém a otevřenost pro jeho nesčetné dary. 
 Z událostí, které jsme prožili od minulého vydání časopisu, chci     
některé připomenout. Na první místo z nich řadím křest, biřmování 
a přijetí eucharistie tří dospělých katechumenek, které je přijaly 
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v sobotu velikonočního oktávu 11. dubna při večerní mši sv. v Proseči. 
Na tuto velikou událost se společně připravovaly jeden a půl roku, kdy 
se seznamovaly se základy křesťanské víry a života z ní. Nyní budou 
prožívat tzv. období mystagogie. (Tento pojem v křesťanském 
názvosloví označuje vše, co vede k poznání, pochopení a správné účasti 
na tajemstvích /mysterium/ křesťanské víry. V liturgii pak zvláštním 
způsobem označuje poslední období křesťanského zasvěcení a dochází 
k němu po udělení křtu, biřmování a účasti na eucharistii. V ní se 
dosahuje hloubky velikonočního tajemství meditací nad evangeliem, 
prožitím eucharistie a cvičením se v lásce k bližnímu.) Obracím se 
s důvěrou na vás dříve pokřtěné a zkušené v životě víry, abyste je na 
jejich cestě provázeli svými modlitbami, povzbuzením a především 
příkladem svého života. 
 Další, stále ještě probíhající událostí, je příprava dětí k prvnímu     
svatému přijímání a svátosti smíření. S dětmi a jejich rodiči jsme tuto 
přípravu začali před postní dobou. Letos je jich o něco více než 
předchozí léta. Z prosečské farnosti to jsou Alžběta Dvořáková, Anežka 
Jánová, Matyáš Novák, Antonín Odehnal, Daniel Renza, Marek Soukal, 
Milan Třasák, Michaela Veselá a Alena Zavadilová. Z novohradské 
farnosti to jsou Veronika Marková a Jan Odehnal. Jejich první svaté 
přijímání s nimi oslavíme v Nových Hradech v neděli 31. května 
a v Proseči v neděli 14. června. Vyprošujme jim vytrvalost a pevnou 
víru, aby si za pomoci rodičů vytvořili hluboký vztah k Ježíši 
v eucharistii, který se pro ně stane oporou na celý život. Také se 
modleme za jejich rodiče, aby je vedli ke Kristu především příkladem 
svého života.  
 Jistě krásný byl karneval v Perálci, který se podle ohlasu vydařil. Jen     
je mi líto, že jsem místo na karnevalu byl s horečkou v posteli. Děkuji 
všem organizátorům za přípravu a krásný průběh. Již tradiční byla 
postní duchovní obnova v Chotovicích, kterou vedl P. Karel Moravec, 
působící na Hoře Matky Boží u Králík. Hovořil nám o eucharistii, 
především jak ji prožíváme ve mši svaté. Poukázal na okamžiky, které 
bychom si při mši neměli nechat ujít. Děkuji vám všem, kteří jste se 
zúčastnili, a především P. Moravcovi, že přijal naše pozvání 
a povzbudil nás před Velikonocemi. 
 Jistě by stálo za to připomenout i další události a aktivity. To však je     
také na vás, bratři a sestry. Každý z nás pod vedením Ducha Svatého 
může přijít „s troškou do mlýna“ a pak vzniká krásné společné dílo, jak 
nás to Ježíš skrze Ducha učí. 
 Ze srdce vám všem žehná a radostnou velikonoční dobu přeje     

o. Zdeněk 

Karneval v Perálci 
Milí přátelé, 
 rok se s rokem sešel a 7. února v Perálci na sále - pod taktovkou     
pana Františka Renzy - opět zavládlo karnevalové veselí. Nejen děti, 
ale i mnozí dospělí se převlékli do úžasných kostýmů a s radostí 
i značným herním zápalem se zapojili do nejrůznějších předem 
připravených aktivit. Přátelskou atmosféru podbarvil příjemný hudební 
doprovod, který nám zajistil pan Josef Roušar. Nechyběl ani šikovný 
fotograf pan František Skalník, jak se můžete přesvědčit v naší farní 
fotogalerii: http://farnost-prosec.rajce.idnes.cz/Karneval_Peralec_2015 
 Výtěžek dobrovolného vstupného ve výši 2012,- Kč byl odeslán     
na účet Papežských misijních děl dětí, jejichž prostřednictvím podpoří 
chudé děti na Filipínách. Velký dík patří Obci Perálec, která nás 
i letošním roce sponzorsky podpořila a uhradila náklady spojené 
s konáním akce. Navíc pro všechny zúčastněné zakoupila občerstvení 
v podobě slaných „pochoutek“. 
     Všem dárcům i pomocníkům srdečně děkujeme. 

za Misijní klubko 202 Jana Renzová 

MATKA 
BOLESTNÁ 
Co se tvé smutné oči naplakaly,  
bolestné vrásky zryly tvoji tvář,  
když zmučeného Krista s kříže sňali, 
na klín ti dali, jako na oltář. 

Splnil svůj úkol, 
pro nějž přišel na svět,  
Otec byl smířen jeho obětí, 
ty dál však musíš nevýslovně trpět,  
když jeho tělo držíš v objetí! 
        
Tak se ti vrací syn tvůj milovaný,  
ztýrané tělo, mrtvé, studené. 
A na něm samé zkrvavené rány,  
i srdce Jeho, kopím zdobené. 
    
To je tvůj syn, který jen dobro konal,  
pro spásu světa žil i pracoval,  
mezi zločinci 
v hrozných mukách skonal, 
aby svým vrahům život zachoval. 
 
Je dobře si to připomenout nyní,  
kdy nové jaro oblažuje nás,  
abychom tě za všechna dobrodiní 
nevděkem hříšným nezranili zas! 

Jindřich Soukal 
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Zprávy Papežských misijních děl (PMD) z letošního roku 

Misijní pomoc PMD        
z ČR na Filipíny 
V roce 2014 byla prostřednictvím Papežských misijních děl z Česka 
odeslána pomoc do pěti diecézí. Užitek z téměř 1 milionu Kč mělo 
přes 4 320 dětí v bídě: podpora vzdělání dětí z chudých rodin, 
zajištění chodu domova pro potřebné a zanedbané děti, ochrana 
chudých dětí, jídlo pro děti z nuzných rodin a náklady na školné 
pro děti z početných rodin. Přispěli jsme také na vzdělávání 
a katechetické aktivity pro velmi chudé děti, křesťanskou formaci 
a morální výchovu ve slumech, na chod zdravotního a sociálního 
střediska pro chudé děti, na vzdělávání dětí z vesnických rodin 
s nízkým příjmem. V neposlední řadě sem patří též náklady na jídlo 
a lékařskou péči pro podvyživené děti; jídlo, léky a oblečení 
pro rodiny bez domova, sirotky a opuštěné děti. 
 Diecéze Bacolod: podpora vzdělání dětí z chudých rodin, podpora      
domova pro potřebné a zanedbané děti. Diecéze San Pablo: náklady 
na vzdělání a ochranu chudých dětí, náklady na jídlo pro děti 
z nuzných rodin, náklady na školné pro děti z početných rodin. 
Arcidiecéze Manila: podpora vzdělávání a katechetických aktivit 
pro velmi chudé děti, podpora křesťanské formace a morální výchovy 
ve slumech. Diecéze Imus: podpora zdravotního a sociálního 
střediska pro chudé děti, náklady na školné a lékařskou péči, podpora 
při vzdělávání dětí z farmářských rodin s nízkým příjmem. Diecéze 
Lipa: náklady na jídlo a lékařskou péči pro podvyživené děti, náklady 
na jídlo, léky, oblečení pro rodiny bez domova, náklady na jídlo, léky, 
oblečení pro sirotky a opuštěné děti 

Jana Renzová 

Orel jednota Proseč 
Naši orlové na své výroční schůzi zhodnotili svoji činnost v roce 
2014. Z nejvýznamnějších aktivit byly zaznamenány tyto: cyklovýlet, 
orelský ples, florbal dospělých rekreačně, cvičení maminek s dětmi 
od 2 do 4 let a pravidelné návštěvy posilovny naší mládeží. 
 Dne 11. 4. 2015 se ve Vysokém Mýtě konal župní sjezd, kde      
starostka župy paní Marie Brandejsová poděkovala všem členům Orla 
za jejich aktivní činnost, protože právě na nejnižší úrovni v jednotách 
je možné spojit stránku sportovní a kulturní se stránkou duchovní. Jen 
tak můžeme podchytit děti a mládež a ukázat jim, že v dnešní 
společnosti zaměřené na výkon je možné patřit do party lidiček, kde 
vrstevníci hledají kamarádství, mohou si společně rekreačně za-
sportovat a zároveň mohou s někým sdílet radosti a starosti 
odpovídající určitému věku. Na těchto principech je fungování 
dobrovolných spolků, jako je Orel, založeno a ještě ke všemu 
se těmito setkáními prolínají křesťanské hodnoty jako zlatá nitka. 
 Ještě pár slov k tomu co nás čeká. Podle plánu akcí se jedná      
o následující aktivity: florbalová liga, cyklovýlet, bowling, běh, tenis, 
orelský ples a stmelovací akce. Co se týká zázemí, pro orly je situace 
následující: pro letošní rok jsme získali z Pardubického kraje grant 
ve výši 100 tis. Kč, a to na rekonstrukci stropu nad sálem v orlovně. 
Celková výše investice je 188 tis. Kč, my jsme žádali kraj o 70% - 
132 tis. Kč a dostali jsme 100 tis. Kč. Dohodli jsme se s Městem 
Proseč, že nám za určitou protislužbu, pronájem naší orlovny městu 
za režijní náklady po dobu rekonstrukce sokolovny, zbylých 88 tis.Kč 

Poděkování za sbírku 
Misijní neděle              
19. 10. 2014 

V této chvíli chceme vyjádřit upřímné 
díky jednotlivcům, rodinám, 
společenstvím i farnostem za podporu 
loňské Misijní neděle. Za rok 2014 
přišlo z královéhradecké diecéze 
na tento účel do kanceláře PMD celkem 
1.464.082Kč, což je o 84.799 Kč více 
než předchozí rok. V rámci 49 projektů 
Misijní neděle jsme loni pomáhali v 
8 diecézích Ugandy, Zambie, 
Bangladéše a Srí Lanky stavět či 
opravovat celkem 28 kostelů, klášterů, 
biskupství, far a misijních domů. 
Podíleli jsme se také na financování 
vrtání studní a nákupu audiovizuální 
techniky, přispěli jsme na zajištění 
chodu diecézí a formaci katechistů. 
Když k Misijní neděli připočteme ještě 
všechny dary věnované chudým dětem 
a bohoslovcům v misiích i na mešní 
intence misionářům, zjistíme, 
že celkové příjmy v rámci České 
republiky za rok 2014 činí přes 33 mili-
onů Kč, což je o 3 miliony více než 
předchozí rok.  
 Za tuto úžasnou štědrost patří všem      
srdečný dík. 

Jana Renzová 

ČTVRTKY 
PRIMITIVNÍ EXPRESE 

Primitivní exprese 
Vytváří za zvuku bubnu 

malé taneční kreace, 
které opakuje a zrychluje 

Spojuje rytmus, pohyb, hlas 

Hledá v jednoduchosti 
radost, sílu a krásu 

KDY? 17 - 18hod 
vždy ve čtvrtek 

KDE? ŠKOLA CHOTOVICE 

KDO? Provede vás 

STANISLAVA VOPAŘILOVÁ  ml. 
Tel.: 727 967 992 
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uhradí. Do budoucna nás čeká jednání s Ústředím Orla v Brně ohledně 
přestavby, neboť nyní je zpracovaná „Výhledová studie orlovny Proseč“ 
ve třech variantách. 

Miroslava Břeňová 

Den sv. Jiří 
v indiánském duchu 

Svatý Jiří byl římský voják pocházející z dnešního Turecka. Svatého Jiří 
známe především z „legendy o sv. Jiří a draku“. Svatý Jiří je patronem 
skautů. Jeho svátek, který se slaví 24. dubna, je jeden ze dvou velkých 
skautských svátků.   
 Dne 12. dubna 2015 jsme si svatého Jiří připomněli i my, skauti      
z Proseče. Jako každý rok jsme si připravili pro děti a jejich rodiče 
zábavné odpoledne. Ani letos nechyběly soutěže pro děti, adrenalinové 
aktivity a další doprovodný program. Pokaždé si dáme na přípravě akce 
velice záležet a snažíme se vymyslet nové a atraktivnější soutěže. Tento 

Jaro 
Přílet čápa patří k symbolům jara. 
Právě tak pohled na vznešeného 
opeřence v hnízdě na komíně. To patří 
odvždycky k nekonečným námětům. 
Taková skutečnost se opakuje 
každoročně všem, kdo projíždějí 
od Opavy ke Krnovu. Jeli jsme 
z návštěvy od nejstaršího syna. 
Na vysokém komíně počátkem března 
hnízdí čápi. Místní obyvatelé přílet 
tohoto opeřence sledují od nepaměti. 
Jeho přílet byl zaznamenán v polovině 
března, ráno o půl deváté. Stává se, že 
když přilétává, je ještě sníh; jednou se 
už taky stalo, že nepřiletěl. Blízcí 
občané, kteří bydlí blízko 
hnízdiště komína, byli z toho smutní. 
Ten rok opravdu nepřiletěl a na komíně 
bylo prázdno a smutno. Přešel rok 
a blížilo se nové jaro.- Všichni jsme 
čekali netrpělivě na příchod jara, ale 
nejvíce na přílet čápa - vypráví nám 
paní sousedka (sedíme ve vlaku). 
- Příští jaro přilétl - pokračuje 
ve vyprávění paní. - Ptám se, kde se asi 
zatoulal, kde hledal své letní sídlo 
domova. Ptali jsme se jeden druhého 
a těšili se z jeho návratu. Hnízdění čápa 
je sledované více jak dvacet roků. 
Každý rok se vracel, jen jedenkrát 
nepřilétl. Na komín přilétne vždy čáp 
samec, aby připravil hnízdo pro svoji 
družku, a pak během dvou týdnů přiletí 
ona, očekávaná milá! Spolu vyvádějí 
2-4 mláďata. O mladý dorost se starají 
pečlivě. Když už se naučí létat, 
zůstávají dále s rodiči v hnízdě až 
do podzima, kdy společně s rodiči 
odlétají. Přejeme jim dobrý a šťastný 
let do teplých zemí. A zase dobrý let a 
návrat k nám, kde se stali dlouholetými 
ptačími přáteli nám všem. Myslím, že 
o sobě vzájemně víme a máme se 
po lidsku i po ptačím způsobu rádi. 
Často i přisednou: přilétnou k nám 
do zahrady, kde mívají něco 
na přilepšenou do zobáku - vypráví 
nám paní, se kterou jsme cestovali 
ve vlaku. Byla k nezadržení v řeči, 
opravdu to je ptačí přátelství. 
Vyprávěla, jak je čáp pozorný a něžný 
ke své družce, jak ji zobákem obírá 
a i svým křídlem ji přikryje. Není to 
pro nás vzor? Paní se za řeči už 
připravuje k výstupu. Pro nás zůstala 
neznámou paní a její vyprávění hezkou 
vzpomínkou. Bílým přátelům přejeme 
dobrý let i návrat na místa, kde se stali 
opravdovými letními obyvateli. 

Marie Soukalová 
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rok se nesla oslava sv. Jiří v indiánském duchu. Hlavním úkolem 
dětí bylo pomoci Indiánům ochránit jejich území před „bílou tváří“. 
Mladší děti plnily různé úkoly rozmístěné na náměstí, za které 
sbíraly razítka. Měly za úkol poznat zvířátka, na obrázcích najít 
rozdíly, ulovit bizona dřevěnou sekyrou, na koni projet překážkovou 
dráhu a také se maskovat. Jakmile děti získaly 5 razítek, území se 
jim podařilo ochránit a zasloužily si tak od Indiánů sladkou odměnu. 
Úkol starších dětí byl o něco zapeklitější. Dostaly mapu, na které 
byla zakreslena stanoviště, na která musely dojít a splnit tyto úkoly: 
uhádnout hádanky, maskovat se, přeplout koupaliště na člunu a další. 
Pokud úkoly splnily, odměna je také neminula.  
 Kromě plnění úkolů si skauti připravili i adrenalinový doprovodný    
program. Děti se tak mohly svézt na lanovce, pomocí lanové 
techniky si vyzkoušely šplhat po bednách. Každý rok se snažíme 
ukázat lidem něco nového. Minulý rok si děti vyzkoušely vázanou 
houpačku, kterou postavili naši šikovní skauti. Letos jsme chtěli 
oslnit vaše zraky ještě více. Proto jsme se rozhodli sestavit dřevěný 
kolotoč. Každý, kdo pomohl Indiánům ochránit území před „bílou 
tváří“, získal poukázku na jízdu na kolotoči. Věříme, že se vám 
netočila hlava a jízdu jste si užili.  
 Dále jste si mohli vyzkoušet malování do písku či si obarvit    
hrníček. Na náměstí nechybělo ani postavené TEEPEE, ve kterém 
byl rozdělán oheň a děti si na něm pekly hady z těsta.  
 Tímto bych ráda poděkovala vám všem, kteří jste si přišli    
osobnost sv. Jiří připomenout s námi, zažít nová dobrodružství 
a zasoutěžit si. Děkuji i všem pořadatelům za dobře odvedenou 
práci. 

Za pořadatele Vanda Šlechtová 

Nepodmíněná láska 
Vyprávění je ze skutečné příhody, kdy se vojín vrací z vojny domů 
ve válce ve Vietnamu. Volá - telefonuje domů rodičům ze San 
Francisca. „Mami, tati, vracím se domů. Musím se vás nejprve 
na něco zeptat. Je tady se mnou kamarád a já bych ho rád vzal sebou 
k nám.“ „Jistě,“ odpověděli rodiče. „Rádi ho uvidíme a pomůžeme.“ 
- „Jen jedno ještě byste měli vědět,“ pokračoval syn. „Můj kamarád 
byl těžce zraněný ve válce - šlápl na minu a přišel o ruku a nohu. 
Nemá kam jít a já bych byl rád, kdyby s námi mohl u nás žít.“ -  „To 
je strašné, synu. Zajisté rádi pomůžeme najít bydlení.“ - „Ne mami 
a tati, chci, aby žil u nás.“ - „Chlapče,“ řekl otec „ty nevíš co od nás 
žádáš. Někdo s takovým hendikepem by pro nás byl velkou přítěží. 
Máme svůj styl života a nemůžeš čekat, že kvůli němu ho jen tak 
opustíme. Přijeď domů a na toho hocha zapomeň. Určitě se dokáže 

Sbírám, sbíráš, 
sbíráme 
Zmínka o našich dobrých skutcích. 
Díky vám všem dárcům, za známky 
z došlých dopisů, díky za odložené 
brýle. Odesláno bylo 86 ks brýlí. 
Známky odešlu, až jich bude více 
k odeslání. Brýle prosím přinášejte 
třeba i po různých nehodách. 
Odborníci je opraví, případně 
rozeberou a tím opraví druhé. 
Víčka z potravinových obalů 
stále sbíráme - pokračujeme. HORKÁ 
ZPRÁVA! Zpráva ze světa filatelie. 
Z informačních pramenů: ve světě 
je velký zájem o české známky. Dík 
patří vám všem, kdo se snažíte 
každou známku uložit a pak přinést. 
Jsou mezi námi podnikatelé, úřady. 
Vím, je doba internetu, různých 
spojení a služeb doručování a sdě-
lování. Ještě však není zrušeno 
poštovní doručování. Na dopisech 
se ještě objeví i známky☺. Moc 
prosím osoby, které jsou na těchto 
místech a prochází jimi došlá pošta, 
aby známky buď šetrně odstřihli 
anebo nechali celou obálku. Bylo by 
škoda, aby známky končily 
v odpadových koších. Pozor 
na zoubkování známky - byla by 
znehodnocena! Toto je výzva 
od misionářů. Za známky ve světě se 
může pomoci lidem, kteří nás 
potřebují. Prosím, věnujte minutu času 
dobrému skutku. Je možnost 
bez velkých potíží pomoci. 
 Prosím, vyzvěte své přátele a      
známé, podnikatele k tomuto pěknému 
činu. Děkuji. 

Marie Soukalová 

Všem Josefům, kteří svátek mají,  

přeje farnost hodně zdraví  

by jim Pán Bůh dal, 

práce jejich požehnal 

a do nebe je vzal. 

 Marie Šplíchalová 
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o sebe postarat sám.“ Po těchto slovech, syn zavěsil telefon a rodičům 
se už neozval. Za několik dnů volala policie ze San Francisca. Jejich 
syn zemřel po pádu z mrakodrapu. Policie jeho čin zhodnotila 
jako sebevraždu. Zdrcení rodiče hned odlétli do San Francisca, aby se 
přesvědčili o skutečnosti. Poznali syna! K vrcholu své bolesti zjistili, že 
jejich syn měl jen jednu ruku a jen jednu nohu. Rodiče jsou bolestí 
zdrceni jako mnozí z nás. Je jednoduché milovat krásné a veselé lidi. 
Nemáme rádi ty, kteří by nás mohli v něčem obtěžovat nebo bránili 
v našem pohodlí. Je v lidské povaze i to, že se raději straníme těch, 
kteří nejsou zdraví, krásní ani chytří. Zkusme mít odvahu neodvracet se 
od těch, kdo naši pomoc potřebují, zkusme nezavírat oči, nevidět, 
nechtět znát. Nikdo z nás neví, kdy sám bude potřebovat pomoc 
druhých. Nevíme, nevíme, jestli na nás nečeká zítra nějaká „mina“, 
třeba v podobě autohavárie či ve zlé nemoci. Taky nezapomínat na dar 
přátelství. Přátelé se mají rádi právě takoví jací jsme - i když nejsme 
dokonalí, nejkrásnější a nejchytřejší. Pravé přátelství je dar. Přátelé se 
dokáží povzbudit, rozesmát, naslouchají a otevírají nám srdce. 
     Jací jsme my, čitatelé těchto řádků? Otevřme svá srdce, otevřme své 
oči, poznávejme, vnímejme potřebu svých přátel, lidí žijících 
kolem nás. Buďme jeden druhému oporou a silou pro každý nám 
darovaný den. 

Svá. (převzato z vyprávění) 

Koncert Slávka Klecandra 

-  
Farnost Nové Hrady vás srdečně zve na koncert Slávka Klecandra, 

který se uskuteční 

v neděli 3. 5. 2015 v 16 hodin v kostele v Nových Hradech. 

“Sólové vystupování mi - na rozdíl od hraní s kapelou - umožňuje volný 
pohyb v čase své muzikantské historie. Ačkoli má každý koncert jisté 
proporce a stavbu, lze jej okamžitě přizpůsobovat situaci, náladě 
a prostředí. Svou roli při výběru písní hraje samozřejmě i období, 
v němž se právě koncert odehrává. V čase adventním nebo vánočním, 
navíc třeba v sakrálním prostoru, vystoupení vypadá jinak než 
uprostřed léta pod širým nebem na festivalu na plovárně. Koncertuji 
s pomocí kvalitní aparatury, několika kytar různých ladění a foukacích 
harmonik. Jde mi o to, aby na mých sólových recitálech i u písní 
známých z nahrávek s Oborohem nebo s jinými muzikantskými přáteli 
nespadla instrumentální stránka do roviny jednoduchých doprovodů, 
nýbrž aby sama o sobě nesla hudební sdělení.” 

Slávek Klecandr 

Prosíme tě Otče v nebi,  
žehnej našim rodinám,  
by v nich láska přebývala  
a svornost byla tam.  

Často pod tou chudou střechou  
bývá více radostí,  
vždyť jen štěstí tam přebývá,  
kde se láska uhostí.  

Vespolek se rádi mějte,  
ať je pěkná vzpomínka  
na maminku, na babičku,  
dědečka i tatínka.  

Svoje děti k Bohu veďte  
slovem svým i příkladem  
a ten milý kostelíček  
je jim druhým domovem. 

U Ježíše ve Svátosti  
pomoc svoji hledají,  
vždyť ty světské radovánky  
pokoj srdci nedají.  

Ať se vaše děti domů  
rády vracejí  
a svou láskou a vděčností  
rodičům vše splácejí.  

A když z domu odcházejí,  
na čele už křížek mají,  
ať se celá rodina  
s láskou v srdci objímá. 

Marie Šplíchalová 

Radost velikonočního rána  
andělem je zvěstována,  
Ježíš slavně Zmrtvýchvstal, 
prázdný hrob zde zanechal. 
  
Pokoj, který učedníkům přál,  
prosíme by celému světu dal. 

Marie Šplíchalová 
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Stavba nového kostela 
v letech 1912 - 1913, 9. část 

Pás nesoucí chór, je z dusaného železobetonu se štěrkem. Železa je v něm dost. Dva hlavní pruty v síle 3,5 cm ve zdi 
na jeden metr zahákované a cementem zalité. Prutů železných slabších až k nejslabším na délku i napříč mnoho. Pás 
byl z jara 1913 zatížením zkoušen. Zhotovili jsme klec velikou z trámců šrouby spojený, a tu jsme zavěsili na pás, že 
sáhá až skoro k zemi. Do té klece rovnal se kámen, který jsme dříve vážili. Narovnáno tam 80 m centů kamene, až se 
nám klec začala trhati, ale pás neukázal ani nejmenší trhlinky. Proto žádné strachy! Ten je pevný a takových chorů 
unese deset. S těmito betonářskými prácemi začalo 19. srpna 1912 a dokončeno 3. října 1912.  
Pak se hned klenba omítala a potom zdi uvnitř chrámu. Klenba v předsíni chrámové, tj. pod věží, vykonána v naší 
režii 1913. Tesaři Košnar a Ouřecký udělali kostru a zedníci Jan Bureš a Václav Novák ulili klenbu, jistě dokonalejší 
nežli je ta na lodi. 
 Jakmile dána vazba a tašky, pracováno o fasádě pod římsou. Pracoval ji z nejlepšího materiálu Jan Bureš, zedník,      
placeno vše v naší režii, a do syrové omítky namaloval hned zemitými barvami lunety malíř Antonín Havlík 
z Proseče. 
 Nastalo umývání zdí kyselinou solnou; nejprve železem se vyškrabaly mezery mezi kameny, potom kropáči se kus      
zdi dobře kyselinou navlhčil až vápno a omítka se rozhasila, pak ocelovými kartáči vše vydrhlo, vodou dobře opláchlo 
a zedníci cementem spáry vytírali a vypalovali. Tyto práce dokončeny na kostele, západní a jižní kapli a sakristii 
6. října 1912. Dne 15. září 1912 dokončeno zdivo věže. Celková nadezdívka je do výše 10 m 20 cm, tedy celkem 157, 
5 m3 zdiva. Současně pracováno na zdivu schodiště. Základy do hloubky 150 cm; zdivo od základu do rovnosti 7 m 
10 cm; tedy celkem 15, 48 m3, a osazeno schodů 23 kusů. Po svátku narození P. Marie dne 9. září počala se tahati 
vazba na věž, a tato vazba dokončena 29. září vztyčením měděné pozlacené báně a kříže, který zhotovil kovář Josef 
Švec z Proseče, a usadil tesař I. Košňar z Proseče. Nebezpečná práce vztyčení kříže se stala 29. září 1912 odpoledne 
asi o třetí hodině. Kolem lucerny bylo zděláno lešeníčko, z něhož šel žebřík vysoko nad špici věže, jsa ke konstrukci 
přikramlován, takže vrchní konec jeho úplně volně byl ve vzduchu. 
 Kříž je tímto způsobem zasazen: Do hlavního štěnýře, který tvoří osu celé vazby, a vyniká nad      
lucernou věže, proniká bání měděnou, jest vydlabána hluboká díra, do které je vsazeno železné 
kování se silnou maticí šroubovou. Konec štěnýře jest okován, stažen pevnou sděří, čili prstencem 
(D). Kříž pak na svém spodku končí stopkou ve způsobu silného šroubu, kterým se zašrouboval 
do matice ve štěnýři. Aby dešťová voda nevnikla do štěnýře, a jej nekazila, je učiněno toto 
opatření: Na stopku kříže navléknuta tlustá 1,5 cm destička olověná kruhová, viz písmeno A, a 
pod ním destička měděná B, pak šroub přitažen a tak obojí přitisknuto ke štěnýři i k báni, tak že 
voda ani sníh tam vniknouti nikdy nemůže. Na kříži upevněn hrot z hromosvodu s Zengrovým 
ovoidem písmeno C. Tak učiněno vše, co lidská péče obstarati může proti zlobě živlů. Vše to 
placeno v naší režii – čili jest víceprací.  
 Od 30. září až do 3. listopadu 1912 pracovali tesaři na různých zařízeních ve věži, podlahy,      
schody, zvedání hranice zvonové a podobných, vše placeno v naší režii.  
 Plot od kolny k hospodě zvýšen, aby šeredné přístavky, které soused Václav Petr nám pod zeď      
strčil, tak viděti nebylo, a nehyzdily celek (od 16/9-22/9). Pod hlavní oltář vyzděn ze žulových 
balvanů hluboký základ, a vůbec celá podlaha pod presbyteriem je balvany vyzděna, takže vše 
stojí jako na skále. V týdnu od 14. října do 20. října osazeny oba 2 portály, i futra dveří a vše obezděno. Okna 
zasazena po dokonání prací na podzim 1912, o čemž níže bude poznamenáno. 
 Roku 1913 se začalo záhy z jara. V dubnu tesaři hotovili balustrádu chórovou a celý chór. Balustráda, pěkný kus      
domácí staré práce, je vzata ze starého kostela. Protože však kostel nový je širší, bylo nutno nastaviti dubová břevna 
i nové kůželky přidělati. Takovou kůželku jednu měli dva tesaři co za den udělati. Protože stará balustráda byla délkou 
doby několikrát olejovými barvami natřena, byla polychromována, bylo třeba ji nátěrů starých zbaviti. Zkoušeli jsme 
to opalováním benzínovým přístrojem, a jinak, ale nešlo to. Konečně jsme na to přišli louhem silným a chlorovým 
vápnem, a železným kartáčem. 
 Pracovalo se na rozličných opravách, dodělávkách; otlučena omítka ze starého presbyteria a zvonice, umyto      
kyselinou a vyspárováno. Při tom se přišlo na to, že do starého presbyteria šly dvéře od rynku, jak dosud zřetelně se 
spatřuje ve zdivu, z čehož nutno souditi, že původní sakristie byla od rynku a tudíž i původní fara někde na rynku 
stála, nejpravděpodobněji na místě hospody, čili před ní, ježto dle starých záznamů tam ještě roku 1728 stála kostelní 
včelnice. 
 Stavěla se zídka kolem bývalého hřbitova od gruntu, při čemž proti číslům 2, 3 a 4 značně ustoupeno, aby se ulice      
rozvolnila, a od věže k číslu 97 se kvůli symetrii i kruhové čáry zase kousek náměstí zabralo. Postavily se pilíře 
k brankám: k faře, ke schodišti, k pobočnímu portálu, zasadily se všude železné brány opatřené klíči, postavil na zídku 
drátěný plot se železnými sloupky. Několikerý nátěr v kostele, dlažba, prahy, stupně; Stupně před hlavním vchodem 
mají hluboký základ z čerstvě tlučených balvanů, aby na nich držel beton; Vrch je z kamenů menších v cementu. 
Hlavní pak stupně ze štěrkového betonu s četnými železnými pruty. Proto v zimě na žádném neobjevila se trhlina. 
 Podobně jsou pracovány stupně a prahy v kostele, s vloženým železem. Urovnán terrain okolo kostela a položena      
dlažba vůkol s rygolky k odvedení dešťové vody. Dokončeny práce pokrývačské, dány hromosvody. 
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 Poznamenávám nejdůležitější části stavebního účtu. Účet ten zhotovil jsem ve dvojím stejnopise, z nichž jeden      
uložen ve farním archivu a doklady opatřen. Tam laskavý čtenář nechť hledá to, co zde pro stručnosť uvedeno není. 
 Práce kamenická: Karlu Hrouzkovi, mistru kamenickému na Přibylově zapraveno za schody z tvrdé opuky      
do schodiště u věže, a sice 24 kusů, 122 cm dlouhých 29/28 za 1m=5K 50 h dohromady 101 K 04 h; 1 kus podesta 
v šířce 3,5 schodu = 23 K 48; 1 kus obruby 122 cm dl 90 cm šířky, 109 cm výšky za 1 m3=22 K=23K 98h, celkem 
dohromady: 208 K 50 h. 
 Františku Svatoňovi, závod kamenický v Pardubicích, zapraveno za: 1) Troje římsová futra z pískovce      
škrovádského, světlosť 190x100, síla 26x20, měří celkem 15,60 m běžných, à 13 = 202 K 80 h – ; 2) Jedna futra 
římsová z pískovce škrovádského, světlosť 185x90, síla 26x20, s prahem, měří celkem 6,65 běžných metrů à 13 K=86 
K 45 h – ; 3) Jeden portál z pískovce škrovádského se znakem, zbo x /44 dle nákresu za umluvenou cenu paušální 225 
K (proti hospodě) – ; 4) Portál hlavní do věže z pískovce škrovádského: 10 kusů – 50x45x40 cm… 0,09…0,9 m3; 
6 kusů – 56x 45x 40 cm… 0,1…. 0,6 m3; 1 kus – 66 x 48 x 45 cm… 0,142…0,142 m 3 celkem: 1,642 m3; Cena za 
1 m3= 220 K; tedy 361 K 24 h; 5) Jeden Kömpfer s nápisem a ornamenty, rozměr 1,6 m2 à 25 K, tedy 40 K; 6) Jedna 
deska do výplně s křížem a písmem (tympanon) 142x86x10 = 45 K 50 h. (viz portál hlavní); 7) Tři gotická 
mázverková okna za vyjednanou cenu úhrnem 400 K. 
 Menza oltářní z belgické černé žuly, se sloupky ze sliveneckého mramoru s dovozem do Proseče 700 K. Dovoz      
futer na nádraží Skuteč= 8 K 95 h; dovoz povozem z dráhy 8 K; Aviso od nakládání, skládání, čeledínovi diskrece 
(dovezeno zdarma povozem paní Kadlecové, evangeličky) portálu pobočního=10 K; dovezení portálu hlavního 
drahou do Skutče 22 K 45 h; od naložení, složení, diskrece čeledínovi 4K 55 h (dovezla zdarma paní M. Kadlecová, 
evangelička). Tedy dohromady kameníku Svatoňovi 2114, 97 K. 

pokračování příště 

Spisovatel, kněz a cestovatel Alois Musil 
V tomto článku bych chtěl vzpomenout osobnosti a jeho díla, kněze a vědce v oboru islámu 
a arabských kmenů na Arabském poloostrově, profesora a teologa Aloise Musila.  
Narodil se 30. června 1868 v Rychtářově poblíž Vyškova na Moravě  v rolnické rodině. 
Vystudoval v letech 1887-1895 bohosloví a byl vysvěcen na kněze. Roky působil jako kaplan 
a katecheta v Moravské Ostravě. Roku 1895 získal titul doktora teologie. Ten rok odešel do Svaté 
země do Jeruzaléma, kde studoval na Biblické škole. Po roce tuto školu opustil a odešel 
na Universitu sv. Josefa v Bejrútu, kde studuje tři náboženství: judaismus, křesťanství a islám. 
Roku 1898 pracuje jako katecheta v Olomouci. Po roce 1900 odchází do Palestiny, Sýrie 
a Jordánska. Stává se z něho cestovatel, objevitel a vědec arabista. Zkoumal skalní město Petru 
a objevil v jordánské poušti zámek Amru z 8. století našeho letopočtu.  

 Už v roce 1908 vydal vědecké knihy Zámek Amra  ve dvou svazcích a čtyřsvazkové dílo Arabská Petra. Od roku      
1908 už studuje arabské kmeny Ruwala a Šamary. P. Musil žil léta mezi Araby, kočuje s nimi, jí jejich jídla, nabádá 
Araby k jednotě a Arabové ho přijímají za čestného člena a říkají mu šejch al Musa.  
 Z této doby napsal objemný cestopis Pod ochranou Musila a další velké dílo Mezi Šamary. Přitom studuje      
i náboženství islámu. Mezi těmito cestami roku 1902-1904 je řádným profesorem Starého zákona v Olomouci a roku 
1909 profesorem biblických věd a arabštiny na univerzitě ve Vídni.  
 Za 1. světové války navštívil ještě arabské země v letech 1914-15 a v roce 1917. Musilovy spisy zahrnují      
etnografické údaje, záznamy zvyků, arabskou lidovou poezii a studium islámu u jednotlivých kmenů.   
 Ze svých cest sepsal velké vědecké dílo šesti knih, Orient. Dále mezi válkami vydal 12 svazků cestopisů o celé      
Arábii, Indii a severní Africe. Psal dobrodružné knihy z Arábie pro mládež i historické knihy z dob křižáckého 
dobývání Palestiny. Napsal též dílo Ze světa islámu. Dokončil ho v roce 1941, ale již nemohlo být v protektorátu 
vydáno. Musil i když žil léta mezi muslimy a přijal některé zvyky jejich života, zachoval si hluboké vědomí hodnoty 
své identity katolického kněze. Po vzniku Československa za přispění prezidenta Masaryka se stal profesorem 
Filosofické fakulty University Karlovy a vyučoval orientální, arabské a islámské dějiny. Stal se též hlavním 
zakladatelem Orientálního ústavu v Praze.   
 Mezi válkami žil v rodném Rychtářově, kde si postavil dům zvaný „villa Musa“, zde také psal své knihy. V roce      
1930 byla vedle Rychtářova založena československou armádou vojenská střelnice. V roce 1941 byl Rychtářov 
násilně vystěhován německou armádou za účelem rozšíření střelnice. Musil se odstěhoval do Kosovy Hory u Sedlčan, 
pak do Nového Dvora u Českého Šternberka a ještě do nedalekých Otryb na Sázavě, kde v roce 1944 zemřel. Byl 
pochován v Českém Šternberku.  
 Rychtářov neměli čas Němci zbourat, a proto se obyvatelé vesnice po roce 1945 do vsi vrátili zpět. Musilovy      
ostatky byly v roce 1968 ze Šternberka převezeny do rodinné hrobky do Rychtářova. Na jeho epitafu na náhrobním 
kameni je napsáno: Hledal pravdu v širé poušti arabské, bádal o ní v knihovnách a muzeích. Zasíval ji do srdcí 
posluchačů, objevoval ji v četných knihách. Nyní zde odpočívá, spoléhaje na Milosrdenství jediné Pravdy.  
 Muzeum Vyškovsko ve Vyškově opatruje velkou část jeho bohaté pozůstalosti a jeho rozsáhlou korespondenci.      
Na Vyškovsku žije mladší generace rodiny, uchovávají památku svého slavného příbuzného. 

Jaroslav Cibulka 



DUBEN 2015 | ČERVEN 2015 �9 www.farnispolecenstvi.cz

 Kalendář

Perálec intence

Proseč intence a čtení 

čtení a žalmy cyklus B
NE 26. 4. 4. neděle velikonoční

Nové Hrady: 17 - 19 svátost smíření, adorace

ČT 30. 4. Chotovice: 17.00 náboženství

18.30 mše sv.

PÁ 1. 5. Nové Hrady: 17.00 mše sv.

Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže

SO 2. 5. Chotovice: 16.30 mše sv.

Proseč: 18.30 mše sv.

NE 3. 5. 5. neděle velikonoční
Paseky: 15.00 mše sv. + májová pobožnost

Proseč: 9 - 19 adorace

17 - 19 svátost smíření

ČT 7. 5. Perálec: 17.00 svátost smíření

18.00 mše sv.

PÁ 8. 5. Proseč: 18.30 mše sv. děkovná za mír

NE 10. 5. 6. neděle velikonoční
Libecina: 14.00 mše sv. + májová pobožnost

ST 13. 5. Nové Hrady: po mši sv. setkání seniorů

Proseč: po mši sv. setkání nad katechismem

ČT 14. 5. Chotovice: 17.00 náboženství

18.30 mše sv.

PÁ 15. 5. Česká Rybná: 15.30 mše sv.

Proseč: 16.45 setkání mladších dětí

18.30 mše sv.

NE 17. 5. slavnost Nanebevstoupení Páně
Zderaz: 14.00 poutní mše sv. - sv. Jan Nepomucký

Nová Ves: 17.00 poutní mše sv. - sv. Jan Nepomucký

PÁ 22. 5. Chotovice: 10.00 mše sv. u sv. Josefa

SO 23. 5. Proseč: 20.30 vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého

NE 24. 5. slavnost Seslání Ducha Svatého
Chmeliště: 14.30 mše sv. + májová pobožnost

ČT 28. 5. Chotovice: 17.00 náboženství

18.30 mše sv.

NE 31. 5. slavnost Nejsvětější Trojice
Nové Hrady: 9.30 První svaté přijímání

Doubravice: 14.30 poutní mše sv.

Nové Hrady: 17 - 19 svátost smíření, adorace

ČT 4. 6. Perálec: 16.30 svátost smíření

18.00 mše sv.

PÁ 5. 6. Nové Hrady: 17.00 mše sv.

Proseč: 18.30 mše sv.

SO 6. 6. Chotovice: 16.30 mše sv.

Proseč: 18.30 mše sv.

26.4. Za MUDr. Jiřího Bačkovského, jeho otce 
Jiřího a za živé a zemřelé rodiny z obojí 
strany. čt: Marta Odehnalová, 
Růžena Soukalová

27.4. Na poděkování.
29.4. Za Václava a Elišku Peťurovy.
30.4. Za Josefa Černého a Miladku, bratra 

Jana a synovce Jana.
1.5. Na poděkování za 60 let života.
2.5. Za Miroslava Křiklavu a jeho rodiče.
3.5. Za Lukáše a Bohuslava Hromádkovy 

a celou rodinu. Dětská mše sv., 
čt: Eliška a Kristýnka Bartošovy

6.5. Poděkování za dar života, zdraví 
pro celou rodinu.

8.5. Za Elišku Vostřelovou a její rodiče.
9.5. Za Jaroslava a Marii Macháčkovy, jejich 

dva zetě a rodiče a sourozence z obojí 
strany.

10.5. Za Jaroslava a Boženu Melicharovy 
a celý rod. 
čt: manželé Roušarovi – Ohrada

13.5. Na poděkování za 85 let života.
15.5. Za Jana a Emilii Holomkovy, živé i 

zemřelé.
16.5. Za Jana Černého, syna a celou rodinu.
17.5. Za rodinu Částkovu, živé a zemřelé 

a za sestru Charitas. čt: Miroslava 
Břeňová a Zdena Šplíchalová

20.5. Za rodiče Drahošovy a živé i zemřelé 
z toho rodu.

22.5. Za Jůlii Javůrkovu.
23.5. Za rodiče Vobejdovy a Soukalovy, 

vnuka Kamila a zetě Vojtu.
24.5. Za Martu Zelenkovu, manžela, vnuka 

a zetě. čt: Eva Davidová a 
Marie Soukalová

27.5. Za rodiče Kašparovy a živé i zemřelé 
z toho rodu.

30.5. Za Josefa a Boženu Soukalovy.
31.5. Za Jiřího Javůrka a celou rodinu. 

čt: manželé Odehnalovi
7.6. Na poděkování  za 70 let i pro sestru 

Boženu. Dětská mše sv., 
čt: Kristýnka a Jiřík Taláckovi

13.6. Za rodinu Odehnalovu a syny a rodinu 
Nekvindovu.

14.6. Za Antonína Javůrka. 
První sv. přijímání, čt: děti

17.6. Za Jaroslava Vobejdu, manželku a syna.
21.6. Na poděkování za dar života a víry 

k výročí 60 let. 
čt: Lucie a Marie Kulhavých

27.6. Za Martina Košnara a otce.
28.6. Za Bohuslava Hromádku, syna Lukáše 

a celou rodinu. čt: Božena 
Hromádková  a Anežka Ječmenová

19.4. Za Luboše Drahoše, rodiče a sourozence.
26.4. Za Josefa Nešetřila a živé i zemřelé 

členy rodu.
3.5. Za rodinu Kulhavých, oboje rodičea 

švagrovou Růženu.
7.5.                      Na úmysl dárce.
10.5. Za manžele Staňkovy, rodiče a sourozence.
17.5. Za Miloslava, Františku a Anežku 

Vostřelovy, jejich rodiče a sourozence.
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Nové Hrady intence a žalmy

Časopis pro vnitřní potřebu farností 
Duchovní správa: Mgr. Zdeněk Mach, tel.: 603 275 062, e-mail: farnispolecenstvi@centrum.cz. 

Uzávěrka příštího vydání: 14. 6. 2015, e-mail pro posílání příspěvků: fs@1969.cz.

• Modlitba růžence 30 min. před mší sv. 
• Svátost smíření 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: www.farnispolecenstvi.cz.

Pravidelné bohoslužby

Proseč N. 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

NE 7. 6. slavnost Těla a Krve Páně
Nové Hrady: 8.00 mše sv. + eucharistický průvod

Proseč: 10.00 mše sv. + eucharistický průvod

Perálec: není mše sv.

Proseč: 12 - 19 adorace

17 - 19 svátost smíření

ST 10. 6. Nové Hrady: po mši sv. setkání seniorů

Proseč: po mši sv. setkání nad katechismem

ČT 11. 6. Chotovice: 17.00 náboženství

18.30 mše sv.

PÁ 12. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Česká Rybná: 15.30 mše sv. v domě u Černíků

Proseč: 18.30 mše sv.

SO 13. 6. Chotovice: 16.30 mše sv.

Proseč: 18.30 mše sv.

NE 14. 6. 11. neděle v mezidobí
Nové Hrady: 8.30 mše sv.

Proseč: 10.00 První svaté přijímání

Perálec: není mše sv.

PÁ 19. 6. Chotovice: 10.00 mše sv. u sv. Josefa

19. - 21. 6. Víkend rodin na Březinách u Hluboké

NE 21. 6. 12. neděle v mezidobí
Březiny: 11.00 mše sv.

Perálec: není mše sv.

ČT 25. 6. Chotovice: 17.00 mše sv.

zakončení školního roku - táborák

PÁ 26. 6. Proseč: 17.00 mše sv. pro děti

zakončení školního roku - táborák

NE 28. 6. 13. neděle v mezidobí
Perálec: 11.00 poutní mše sv.

Nové Hrady: 17 - 19 svátost smíření, adorace

ČT 2. 7. Perálec: 17.00 svátost smíření

18.00 mše sv.

PÁ 3. 7. Nové Hrady: 17.00 mše sv.

Proseč: 18.30 mše sv.

SO 4. 7. Chotovice: 16.30 mše sv.

Proseč: 18.30 mše sv.

NE 5. 7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Proseč: 17 - 19 svátost smíření

26.4. Za živé a zemřelé rodu Šiklova a Brýdlova. ž: Dáša Nováková
29.4. Za dar víry pro děti a jejich kamarády.
1.5. Za Jana a Anastázii Boštíkovi a rodiny 

jejich dětí.
2.5. Za Václava Petrase, rodiče a celý rod.
3.5. Za Josefa Krejčího a rodiče z obojí 

strany. ž: Romana Poslušná
6.5. Za Zdeňka Sokola a rodiny jeho dětí.
10.5. Za Marii a Ludvíka Mihovy a rodiče z obojí 

strany. ž: Karel Vopařil
13.5. Za Boženu Vávrovu, manžela a rodiče 

z obojí strany.
17.5. Za živé i zemřelé z rodu Novotných a 

Němcových. ž: Anežka Nováková
20.5. Za Marii a Františka Baťovy, rodiče 

z obojí strany a syna.
24.5. Za Pavla Brůnu a jeho rodiny. 

ž: Vendula Nováková
27.5. Za duše v očistci.
31.5. Za Josefa Zídka a rodiče z obojí strany. 

ž: Michal Novák
3.6. Za rod Kalašu.
5.6. Za zemřelé manžele Rabovy, 

Votroubkovy a jejich dva syny 
a za Josefa Macáka.

6.6. Za Václava a Marii Andrlovy.
7.6. Za živé i zemřelé rodu Černých. 

ž: Petr Poslušný
10.6. Za Marii Loučkovu, rodiče a Boží ochranu 

pro rodiny dětí.
14.6. Za sestru Marii a rodiče Duchoslavovy. 

ž: Dáša Nováková
17.6. Za Růženu Hušákovou a její rod.
21.6. Za rodinu Cibulkovu a Votroubkovu, 

za živé i zemřelé z těchto rodů. 
ž: Karel Vopařil

24.6. Za dar víry pro děti a vnoučata.
28.6. Za Jana Němečka, manželku a syna 

Stanislava. ž: Anežka Nováková

24.5. Za Marii a Františka Kulhavých a 
syna Františka.

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

4.6. Za Petra Hodana, rodiče z obojí strany 
a synovce Ottu.

28.6. Za Aloise Šplíchala, manželku a děti.


