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Milí farníci, 
tento úvodník jsem začal psát v den svaté Moniky, patronky vytrvalé 

modlitby. Hned druhý den jsme slavili svatého Augustina, jejího 

nezvedeného syna, který i díky jejím modlitbám došel k obrácení a 

stal se biskupem a učitelem církve. Právě v těchto dnech jsem si 

uvědomil, jaké velké množství svatých nás provází během liturgic-

kého roku a jaký velký poklad v nich církev (tedy i my) má. I když 

všechny svaté (tj. ti co jsou v Božím království) neznáme a z těch co 

známe, oslavujeme jen některé, přesto mohou a mají být vždy jas-

ným povzbuzením na naší životní pouti. Možná bychom dokázali 

vyjmenovat mnoho světců a světic, třeba i říci něco o jejich životě, 

ale může někdo z nás vyprávět, jak některý z nich mu pomohl pro-

měnit život nebo, že si vzal inspiraci či příklad z jeho života? Bylo 

by úžasné, kdyby se nám podařilo uveřejnit několik Vašich zážitků 

v našem časopise. Budeme se na ně těšit. 

     Na začátku listopadu oslavujeme právě všechny svaté, kteří 

v plnosti života a radosti oslavují Hospodina. Můžeme říci, že si 

nejen užívají, ale touží společně s Bohem, abychom i my s nimi pro-

žívali tuto blaženost. Proto nám také pomáhají svými přímluvami za 

nás a zprostředkováním mnohých darů, které nám Bůh rád na jejich 

přímluvu uděluje. Katechismus nám jasně říká, že do společenství 

Božího lidu, tedy i svatých, vstupujeme vírou a křtem. „Všichni lidé 

jsou voláni do nového Božího lidu“, aby v Kristu „lidé utvořili jednu 

rodinu a jeden Boží lid“. My křesťané toto úzké spojení mezi církví 

putující (křesťany žijícími na zemi) a církví oslavenou (všemi svatý-

mi v nebi) vyjadřujeme nejen tím, že se ke svatým modlíme, ale také 

tím, že si některé ze svatých zvlášť volíme za své patrony a ochrán-

ce. Dokonce máme ochránce národů, diecézí, farností i řemesel. Při 
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Příprava 
na biřmování dospělých  
Rád bych letos v říjnu zahájil přípravu dospělých na svátost biřmo-

vání. Několik zájemců už je, ale chtěl bych především povzbudit ty, 

co váhají nebo nemají dost odvahy nebo si říkají, jestli to má ještě 

cenu. Určitě to má cenu pro každého, kdo touží být blíže Pánu Ježí-

ši. Příprava by nebyla závazná (nemusí být člověk biřmován) a byla 

by otevřena i těm, kdo chtějí své náboženské vědomosti i zkušenosti 

prohloubit a rozvinout nebo i těm, kdo se chtějí připravit na přijímá-

ní eucharistie. Biřmování a eucharistie jsou svátosti, které uvádí 

křesťana do plného života s Kristem. 

     Příprava na biřmování začne ve čtvrtek 15. října v 19.00 hod. 

v Proseči na faře. Prosím všechny zájemce, aby na tuto schůzku při-

šli nebo se mi nějak ozvali. Těším se na setkání s vámi. 

ZM 

 

Velehrad je jedno z poutních míst, kam se ráda vracím – jednou 

z příležitostí jsou každoroční „Dny lidí dobré vůle“, které jsou osla-

vou sv. Cyrila a Metoděje. Pro ty, kdo na Velehrad zavítají, je při-

pravený rozmanitý kulturní a duchovní program. K zástupům pout-

níků se připojují také lidé na vozíku, kteří mohou využít možnost 

mít asistenta z řad dobrovolníků Maltézské pomoci, který ho bude 

doprovázet a pomáhat mu, s čím potřebuje – já jsem tam byla jako 

jeden z těch mnoha dobrovolníků a oslavy na Velehradě jsem proží-

vala s nimi a dalšími kamarády z Maltézské pomoci. Stejně jako 

každý rok v rámci Dní lidí dobré vůle proběhlo také mezinárodní 

setkání vozíčkářů s doprovodem cimbálovky. Bylo krásné sledovat, 

že mnozí se již znají a toto je pro ně prostor pro to se osobně setkat, 

prožít něco hezkého. Večer jsme se účastnili koncertu, který se ko-

nal pod širým nebem před bazilikou, jeho výtěžek je tradičně věno-

ván na dobročinné účely. Následně jsme ještě někteří s vozíčkáři 

poseděli u táboráku. Vrcholem Dní lidí dobré vůle byla nedělní ná-

rodní pouť k uctění památky sv. Cyrila a Metoděje na nádvoří před 

bazilikou slavnostní poutní mší svatou. Bylo krásné vidět prostor 

před bazilikou zaplněný poutníky, které neodradilo ani tropické po-

časí.  

     Z Velehradu jsem odjížděla zase trochu „duchovně nakopnutá“, 

bohatší o krásná setkání, zážitky… a s myšlenkou: snad se tu zase za 

rok potkáme… 

J. S. 

Kříž Otmara Olivy 
Kde je vůle, tam je i cesta. Jsem ráda, že se nám podařilo uskutečnit 

myšlenku darování poutního kříže Evropskému parlamentu. Usku-

tečnit myšlenku - věnovat poutní kříž v souvislosti s návštěvou pa-
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křtu malých dětí jim je vybírají rodiče. 

Katechumeni a biřmovanci si vybírají 

svého patrona podle toho, jak je jim 

blízký, že je něčím inspiruje. Pokusme 

se v těchto dnech znovu si připomenout 

své patrony, něco více se o nich dozvě-

dět, hledat povzbuzení v jejich příkladu 

a obnovit v sobě nadšení pro jejich ná-

sledování. Nemáme se stát kopiemi sva-

tých, protože jsme každý Bohem utvoře-

ni jako originál, ale máme se inspirovat 

příkladem jejich ctností a přinést i do 

naší doby něco z jejich ideálů, přede-

vším v rozhodnutí následovat zcela Ježí-

še Krista. 

     Na pouti, kterou konám o své dovole-

né, jsem již navštívil několik míst, kde 

působili a žili někteří světci. Novou in-

spirací byl pro mne Jan Maria Vianey – 

farář arský, když jsem četl, jak proměnil 

svojí upřímnou zbožností zanedbanou 

farnost, a mnoho farníků a také lidí 

z celé Francie „přilákal“ či „přitáhl“ ke 

svátosti smíření. To navzdory tomu, že 

žil v období po Francouzské revoluci, 

která v mnohých věcech šla proti církvi. 

Tak jsme se společně se svým spolubrat-

rem knězem Vladislavem modlili za nás 

kněze, abychom dokázali být dobrými 

kněžími, jak si přeje sám Pán Ježíš. Od-

jížděli jsme z Arsu obnoveni a nově 

nadšeni pro službu Vám, které nám Bůh 

svěřil. 

     Milí farníci, malí i velcí, doufám, že 

jste si během dovolených a prázdnin 

odpočinuli a prožili mnoho krásných 

chvil. Možná jste zvláštním způsobem 

zakusili krásu Božího stvoření, hloubku 

přátelských vztahů při hrách či nějakém 

dobrodružství. Za to vše chci spolu 

s Vámi Pánu Bohu poděkovat. 

     Děkuji všem, kdo se i o prázdninách 

věnují dětem a mládeži a pomáhají jim 

objevovat hodnoty přesahující pouze 

materiální rozměr světa. Přeji jim a rodi-

čům, aby i v novém školním roce měli 

dostatek sil a času takto dětem pomáhat 

při objevování jejich životní cesty. 

     Přeji Vám všem, abyste v novém 

školním roce zažili mnoho pěkných 

chvil při setkání mezi sebou i při setká-

vání s Ježíšem. Ať nám k tomu naši pat-

roni vyprošují mnoho příležitostí a ote-

vřenost srdce. 

     S radostným srdcem Vám z Lurd od 

Panny Marie žehná 

o. Zdeněk  
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Po 44 letech 

Čtyřicet čtyři roků se po zimních měsí-

cích scházeli farníci Borové u Poličky k 

bohoslužbám v kapli ve farní budově. 

Jednou, kohosi napadlo za dané řeči, že 

si zbudují novou kapli. Jak se domluvili, 

tak do roka zbudovali! Autorem projektu 

nové kaple je pan Kamil Vostřel ze Se-

branic. Krásná okenní vitráž je dominan-

tou. Před ní stojí obětní stůl. Do všech 

stavebních prací se ochotně a s nadše-

ním zapojili sami farníci. Až pojedete 

přes Borovou, stojí za to zastavit a zajít 

ke svatostánku, pomodlit se a potěšit se 

v prostorách nové kaple. Kapli vysvětil 

vikář Mons. Josef Socha. 

svá. 

Podměstské lípy 

byly vysázeny při národní slavnosti, 

možná i při nějaké císařské slavnosti. 

Oni ti naši otcové byli spokojeni i pod 

rakouským dvouhlavým orlem, jenž jim 

svým ostrým zobákem neštípal příliš do 

svědomí a do kapes! Ale ať byly vysáze-

ny za jakýchkoliv okolností, dnes jsou z 

nich mohutné stromy, které jsou velký-

mi pamětníky své doby. V roce 1919 

bylo obecním zastupitelstvem usneseno 

lípy „...skáceti a prodati a místo nich 

vysázet stromy jiné“. Občané podali 

protest proti tomuto usnesení, a tak lípy 

byly zachráněny. Po celé léto skýtají oku 

milý pohled, v parný den dávají příjem-

ný chládek. Každým rokem vydávají 

spousty květů na čaj a statisícům včel 

hojnou sladkou pastvu. 

tolik z kroniky Podměstí 

(Jen malý doplněk k současnosti. Lípy 

byly v letošním roce prořezané. Lípa, 

která byla bleskem rozštípnuta, byla 

lany svázaná. Dále byl vysázen mladý 

porost nových stromů. Lípy v místě pod-

městského kříže byly důkladně prořeza-

né. Svým rozpětím zasahovaly i do silni-

ce, která je značně frekventovaná.) 

Marie Soukalová 

Škoda lásky 

Jaromír Vejvoda se narodil v březnu 

roku 1909 - letos by slavil svých 106 

roků. Složil jednu z nejznámějších písní 

na světě Škoda lásky. Mnoho lidí v 

mnoha zemích se kvůli této písni, této 

polce nemohlo domluvit. Všichni a kaž-
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peže Františka, byla jsem nadšena. A že se toho ujme právě umělec, 

bývalý vězeň komunismu Otmar Oliva. Dvoumetrový bronzový kříž 

pochází symbolicky z Velehradu, místa nesoucího odkaz svatých 

Konstantina a Metoděje. Těmto mužům se podařilo v 9. století vy-

tvořit most mezi kulturami Východu a Západu. 

     Papež František promluvil v Evropském parlamentu a zaujal svo-

jí řečí přítomné. Kdo čekal nějaké neshody, byl zklamán. Kdo čekal 

povzbuzení, byl povzbuzen. Byla jsem dojata jeho naléháním na 

důstojnost člověka. Ne ekonomické zájmy, ale lidská bytost je to, oč 

máme jako politici pečovat, co má být ve středu našeho zájmu. Pa-

pež František nás dokázal spojit. Nečekala jsem tak silné porozumě-

ní. Dokázal, že je to možné. Kříž je výrazem vděku 25 let svobody a 

demokracie ve středoevropském prostoru. Proto také se kříž na cestě 

do Štrasburku zastavil 17. listopadu na Národní třídě v Praze. Jeho 

vlídné přijetí, podpora kolegy z frakce Evropské lidové strany a pře-

dání v den papežovy návštěvy, bylo pro mě symbolickým vyvrcho-

lením připomínky hodnot, které Svatý otec František zmínil, za které 

má smysl bojovat. 

Michaela Šojdrová, europoslankyně (převzato ze stranických listů) 

Marie Soukalová 

Mešní píseň 
k Matce chlumecké 
(nápěv: Zdrávas Maria, anděl Páně z nebe) 

Královno nebes, naše útočiště - Ty z 

Chlumku chráníš Českou vysočinu, 

zde, na Tvém milém, požehnaném mís-

tě - přinášíme svou oběť Tvému Synu, 

přimluv se za nás, Matko naše milá, 

aby se také Otci zalíbila. 

     Již po staletí věže Tvého chrámu k 

nebesům srdce předků povznášely, zde 

klaněli se nejvyššímu Pánu a zbožně 

písně ke Tvé poctě pěli, přijmi i náš 

zpěv, dobrotivá Matko, když ctíme 

Tebe a Tvé Jezulátko. Zde, na Chlum-

ku jsi místo vyvolila a ctitelům svou 

lásku rozdávala, důvěra jejich byla Ti 

zde milá, v životních strastech vždy jsi pomáhala, nyní Tvůj chrám 

se Kalvárií stává, Ježíš se za nás opět v oběť dává! 

     Vždy jsi, Maria, Boha Otce ctila, ochotně jeho přání poslouchala, 

dle jeho vůle v pokoře jsi žila a Matkou Syna Božího se stala, kéž 

bychom i my Boha vždycky ctili a jeho vůli vždy se podrobili! Je 

nám vždy dobře Maria, u Tebe, odleskem ráje Chlumek se nám stá-

vá, Tvůj milý Syn k nám sestupuje z nebe a našim duším za pokrm 

se dává, kéž bychom Vaší lásky hodni byli a ji též svojí láskou opla-

tili! 

     Oběť skončila, odejdem v pokoji a loučíme se s Tebou, svatá 

Máti, prosíme vroucně za ochranu Tvoji, která jediná světu pokoj 

vrátí, věrni Ti chceme zůstat do skonání a Ty nám vypros Boží po-

žehnání! 

(Píseň napsal k Panně Marii chlumecké lidový básník Vysočiny, 

Jindřich Soukal) 

z pozůstalosti svá. 
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Harry Potter 
na skautském táboře 
Další školní rok je za námi a s ním přišly i letní prázdniny. Letoš-

ních prvních prázdninových dní opět prosečští skauti využili 

k letnímu stanovému táboru. V posledních letech jsme pořádali spo-

lečný tábor jak pro holky, tak pro kluky. Letošní tábor jsme se ale 

rozhodli pro změnu. Opět jsme se vrhli do táborů oddělených. Skauti 

a vlčata prožili 14 dní na tábořišti v Dolanech. Skautky a světlušky 

obývaly naše střediskové tábořiště na Pánově kopci. 

     Světluškám a skautkám přišel před táborem dopis ze školy Čar a 

kouzel v Bradavicích, který jim předal důležitou zprávu od Brumbá-

la. Děti se tedy sešly na nástupišti 9 a ¾, ze kterého je spěšný vlak 

odvezl do Bradavic. V Bradavicích už na ně čekal Hagrid, hajný a 

klíčník školy, který je srdečně přivítal.  

     Během táborových dnů se děti setkaly i se samotným Brumbá-

lem, ředitelem školy v Bradavicích. Děti na táboře nečekala jen zá-

bava. I přesto, že dětem jedna škola skončila a prázdniny začaly, 

odjely však na školu jinou. V Bradavicích na škole však nebyl před-

mět matematika, český jazyk a literatura, ale vyučování předmětů 

úplně jiných. Děti navštěvovaly hodiny lektvarů, bylinkářství a pře-

devším hodiny létání, které byly obzvlášť důležité pro trénink hry 

famfrpál. Všechny koleje se pak mezi sebou utkaly ve famfrpálovém 

turnaji, kde změřily své síly. 

     Po prvním týdnu nás navštívili naši sourozenci, rodiče, příbuzní a 

kamarádi. Provedli jsme je po našem tábořišti a společně s dětmi si 

všichni mohli vyzkoušet létat na koštěti, umíchat lektvar, prostě vše, 

co by měl správný kouzelník z bradavické školy znát.  

     Návštěvy k nám nepřicházely jen přes den, ale do tábora zavítaly 

i návštěvy noční. Nočním hlídkám se ve většině případů podařilo 

noční návštěvu pochytat, a tak jsme měli druhý den bez práce. Ať už 

šlo o úklid a řezání dřeva či oškrabání brambor.  

     Během tábora jsme se vypravili také na výlety. Skautky putovaly 

do Kutné Hory, kde navštívily stříbrné doly a mohly si tak vyzkou-

šet, jak v podzemí vypadá absolutní tma, a světlušky se vypravily do 

Litomyšle, kde se vydováděly v bazénu a pohrály si se spoustou 

panenek v muzeu panenek. 

     Společné žití na táboře jsme ukončili jako každý rok táborovým 

ohněm. Po 14 dnech jsme se rozloučili a odjeli zpět do svých domo-

vů užívat zbytek prázdnin. 

za dívčí tábor Vanda Šlechtová 

ZÁŘÍ | LISTOPAD 2015  

dý si mysleli, že právě tato píseň je je-

jich. Všude zdomácněla a každý si ji rád 

prozpěvoval - zlidověla. Za druhé světo-

vé války se hrála na obou stranách fron-

ty, zpívali ji spojenečtí vojáci i českoslo-

venští letci, kteří bojovali za Británii. O 

to více se všichni divili, když bylo ta-

jemství odhaleno: Škoda lásky nevznikla 

ani v Americe, ani v Anglii, ani v Ně-

mecku, nebo kde všude si možná vzpo-

menete. Složil ji v roce 1927 Jaromír 

Vejvoda, muzikant ve Zbraslavi. Kdyby 

se narodil v Americe, stal by se touto 

písní milionářem - jenže on se narodil v 

muzikanské rodině ve zmíněné Zbrasla-

vi. Již od  raného mládí měl zřetelný 

sklon k hudbě - taky se brzy učil. Hrál 

na housle, později začal hrát na křídlov-

ku a v patnácti nastoupil do tatínkovy 

kapely, kterou později sám od něho pře-

vzal. V roce 1948 musel kapelu rozpus-

tit. Pracoval jako dělník ve skladu. K 

hudbě a dirigování se dostával už jen 

pohostinsky. Hudbu miloval - v čase, 

kdy nesměl hrát, byl vidět v jeho tváři 

smutek. Složil tolik krásných tanečních 

písní, které si pamětníci rádi zazpívají! 

Ale píseň Škoda lásky předstihnout ne-

můžou! Píseň je jeden z velkých hitů 

minulého století. Skladatel a kapelník 

zemřel v roce 1988, je pochován v ro-

dinném hrobě ve Zbraslavi. 

(převzato z vyprávění Zbraslavanů) 

svá. 

Přidej se i ty 

Klubovny se otevírají, přijď i ty, těšíme 

se na tebe! Noví skauti, skautky, světluš-

ky, vlčata jsou ve skautské rodině vítáni! 

     Přejeme krásný skautský rok všem, 

kdo skautingu fandí! Zvláště všem těm, 

kdo se nyní přidají k nám a rozšíří svým 

členstvím skautskou rodinu. Září je doba 

a čas vstupu do skautského oddílu. 

     Tady začínají nová poznání, život v 

přírodě, dobrodružství. Dobrou stezku, 

přátelé! 

Bystra 

4 
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Víte, že 

dne 1. 8. 1907 zahájil Robert Baden 

Powell na britském ostrově první skaut-

ský tábor všech dob? Tak se před 108 

roky zrodil skauting. Na samém počátku 

byl jeden jediný tábor, nyní na celém 

světě bývá přes 40 milionů letních tábo-

rů. Odhaduje se, že skautingem v ČR za 

více jak 100 let jeho trvání, jeho existen-

ce, prošlo milion mladých. Skautingem 

prošli naši významní sportovci, horolez-

ci, vodáci, ale i politici a mnozí předsta-

vitelé státu. 

     dne 27. 7. 2015 v 19 hodin odletěli 

skauti a skautky vládním speciálem z 

letiště Praha-Kbely do Japonska na 

23RD World Scout. Jamboree, kde se 

setkali s dalšími 40 tisíci skauty z celého 

světa (zahájení 28. 7. 2015). Z ČR odlé-

talo na 300 členů Junáku. Česká večerka 

zazněla na japonském nočním letišti. Jak 

je vidět, všechno je možné, zpívalo se a 

byla to chvíle jistě plná citů a vzpomí-

nek na domov. 

     nejstarší člen výpravy letošního ja-

ponského Jamboree byl 97letý Maďar.   

     čeští skauti a skautky mezi sebe přija-

li milou a vzácnou návštěvu Světového 

skautského náčelníka JOAO ARMAN-

DO GONCALVESE, prováděli ho čes-

kou expozicí a pozvali do Česka. Pozvá-

ní bylo přijato. I termín se určil na prosi-

nec letošního roku, kdy se bude konat 

pracovní setkání pro skautské vedoucí. 

Světový skautský náčelník míří přímo 

do Česka! Bude to velké a významné 

setkání za dobu existence skautingu. 

připravila svá. 
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Častá otázka 
prázdninových dnů 
„Nač a proč, pro koho sbíráte víčka z potravinových obalů?“ Kdo 

jste byl přepaden touto otázkou, možná, že jste nevěděl. Hned na 

začátku našeho projektu jsem s ním veřejnost seznamovala a prosila 

o podporu. Náš sběr byl pro malou nemocnou Sofinku z Ostravy. 

Projekt nás zachytil v úplném závěru sběru. Tím se pro nás akce 

uzavřela. Sofinka pro svoji léčbu dosáhla jisté finanční částky.-  Ne-

měla jsem sama v sobě dost klidu, abych sebe i vás, nadšené sběra-

če, odrazovala od sběru. Připojili jsme se k pokračování sběru víček 

ke Sdružení Neratov (poutní místo) a Základní mateř. škole Orlické 

Záboří. Pro vaši představu, jaká je cena 1 kg víček ? = 6 Kč! Není to 

mnoho ani moc! Ale když se připojí hodně dalších lidí sběračů víček 

(potravinových), dají  třeba 10 kg víček, a tak 60 Kč x 1.000 lidí je 

60 tisíc Kč. A to už je značná pomoc. Sbírky se konají v této formě 

pomoci po celé naší zemi. Nadšení ve sběru víček pomáhá! (sbíráme 

víčka z potravinových obalů, oleje, vody, džusů, mléka, biokysu, 

ovocných šťáv, pet lahví) prosím, nemíchejte víčka drogerie a ostat-

ních do potravinových! 

     Až bude projekt Míša ukončen, sbírka bude pokračovat dále za 

vaší pomoci - budete-li ochotni. Bude nám doporučeno dítě, kterému 

budeme mít možnost pomoci. Buďme pohotoví, buďme ochotni 

jeden druhému pomáhat. Víme někdo z nás, jestli nám někdy bude 

druhého pomoc dobrá? Přeji vám, aby nadšení v pomoci druhému 

tryskalo z vašich srdcí. Děkuji vám za pomoc a pochopení, díky že 

pomáháte, díky za to, že jste. 

     Máte-li zájem vědět více, zadejte si zmíněnou adresu na Michal-

ku: http://www.Michalka-vicka.cz 

     V minulém Zpravodaji jsme si povídali o sběru víček, odlože-

ných brýlí a známkách z došlých dopisů. Vracím se zpět a ještě po-

kračuji. Nejprve velký dík posílám do farnosti Nové Hrady 

(známky, brýle, knížky, víčka!) Děkuji za pěknou sbírku, která udě-

lala velkou radost a doplnila neúplné balení. Netuším, ze které stra-

ny víčka přicházejí, raduji se z množství a vaší snahy. Mám radost, 

když se dovídám, odkud odevšad nám pomáhají známí i přátelé. 

Představte si, že přijede návštěva z Přerova třeba do Proseče, a jako 

malou pozornost velkého pytle, přináší nasbíraná víčka. Není to ra-

dost? Díky i vám, přátelé z Moravy! Ještě malou zmínku o odeslání 

pro vaši informaci. Odeslali jsme 1,65 kg známek z došlých dopisů, 

56 ks odložených brýlí, které někomu přiblíží i otevřou okno do svě-

ta, dále čtyři pytle víček, které odvezl, jak bylo minule zmíněno, 

Toník Nekvinda. Další sběr čeká na odvoz. Tolik na přiblížení a 

vysvětlení sběru. 

     Všem vám, dárcům a sběračům víček děkuji, děkuji za vaši ocho-

tu a pomoc. 

Marie Soukalová 
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Stavba nového kostela 
v letech 1912 - 1913, 12. část 

Práce dlaždičská kolem kostela: Františku Kořínkovi, mistru dlaždičskému v Chotěboři za 226 m² dlažby kolem kos-

tela zapraveno celkem 113 K; Kámen, písek, výkop a dva dělníky jemu v ruce v naší režii. 

     Výlohy úřední: Za komisionelní šetření provedené v dubnu roku 1912 zaplaceno C. K. okresnímu hejtmanství ve 

Vysokém Mýtě dle příkazu 53 K 41 h. Za vykonanou kolaudaci dne 27. června 1913 zaplaceno C. K. okresnímu 

hejtmanství ve Vysokém Mýtě dle příkazu 58 K 26 h. Za pohoštění kolaudační komise zapraveno v hostinci V. Petra: 

Pan Jiří Ligmund; patronátní komisař (patron nedal na kostel ani haléř, ale vzdor tomu jeho pan patronátní komisař – 
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ačkoliv byl doma, tj. v Proseči a mohl se naobědvat doma, vzdor tomu se pohostiti dal a sice „bez pobízení“!), 8 piv, 

nějaké sklenky Karlovarského likéru, 5 sultánek (cigaret), sýr, oběd (hovězí maso s polévkou a vepřovou pečení), 

malé pivo – 3 K 32 h. Já mu to neomlouvám, ale jen tak to poznamenávám budoucnosti, jaké jsme měli patrony, a 

jaké úředníky. Pan Hejtman Richard z Česaných; oběd, pivo, vyržinka – 1 K 48 h. B. Dvořák; architekt oběd, voda 

1 K 36 h. K. Adamec, C. K. technik; rohlík, povter, oběd, černá káva – 1 K 92 h. Kočí pana hejtmana; oběd, 2 piva, 

vyržinka – 1 K 64 h. Toto pohoštění stálo dohromady (oběd, rozumněji: polévka, hovězí maso, vepřová pečeně, 

knedlík, salát) celých 9 K 72 h, což budiž pro vždy poznamenáno, jak lacino se jedlo v Rakousku před světovou vál-

kou z huby vší střední Evropou v letech 1914 až 1918. 

     Advokátovi Dr. Vilémovi Sýkorovi v Chrudimi za poradu ohledně dobývání příspěvku na kostelní stavbu od N. 

Bedskinga, patrona 9 K 30 h. Totéž advokátovi Dr. Hruškovi ve Vysokém Mýtě – 4 K. 

     Výlohy finanční (spojené s opatřením také jinak vypůjčením peněz a jiné sem spadající) celkem 478 K 41 h – viz 

účet. 

     Pocty, odměny, spropitné: Za „úctu“ hudebníkům, kteří zdarma hráli při vítání pana Biskupa a při svěcení, dle účtu 

15 K 66 h; „úcta“ banderistům při vítání a vyprovázení p. Biskupa – 5 K 44 h; „glejcha“ čili rovnosť zedníkům při 

dostavbě chrámové lodi dne 30. 7. 1912 – 24 K 40 h; „glejcha“ čili rovnosť při dostavbě věže 15. 3. 1912 zedníkům – 

15 K; „glejcha“ od věže tesařům 22. 9. 1912 – 20 K. Útrata povozníkům z ochoty při dovážení hlíny 3 K 4 h; spropit-

né čeledínovi od dovezení futer 1 K; spropitné čeledínům od vození cihel 12 K; pivo zedníkům a nádeníkům při 

„základně“ 15 K 28 h; „úcta“ dělníkům z ochoty při bourání sakristie dne 28. 5. – 30. 5. 1912 – 31 K 40 h; zedníci při 

skládání základního kamene 8 piv = 1 K 28 h. 

     Pozn.: já jsem tomu nebyl rád – tomu „účtování“, ale něčemu se předejíti nedalo a jiné bylo z návodu: vedle byla 

hospoda, a ta považovala za své svaté právo a od lidí za jejich nezbytnou povinnost dělat útraty, že jsem já každý krej-

car musil shánět, po tom se hospoda neptala, jen když se pilo.  

     Architekt Dvořák 2 vody, kávu – 60 h; Vozkům cihel z Radimi a z Cerekvice po dokončení vozby žádané spropit-

né – Radim 12 K, Cerekvice 1 K (viz dříve); montérovi od oken spropitné 6 K; montérovi od zvonů 10 K; dělníkům 

varhanářským 15 K; Antonínu Petrovi, trubači banderia 5 K; Bedřichu Rejmanovi, načelníku banderia 5 K; Dohroma-

dy 199 K 10 h. 

     Mezi rozličnými vydáními uvádím zejména: Janu Stoupovi, obchod v Praze II. za 4 veliké kokosové koberce dě-

tem pod nohy v kostele 128 K; Viktorin a spol. Praha II. Panská ulice, č. 16 za žárovou lihovou lampu pro kostel pro 

advent a půlnoční, kladkostroj, třásně, punčošky do lampy 50, 05 (tj.140 K 90 h), lampu a 3 K 15 h ostatní. Za strom-

ky, které jsem kolem kostela rozsázel a sice: 25 štěpných růžových a bílých hlohových vysokokmenů;  4 štěpné šeří-

ky; 2 smuteční vrby; 4 bílé topole; 2 smuteční břízy (některé přišly na nový hřbitov). Ostatní ozdobné keře, veigelie, 

tavolníky, jasmínové keře, šeříkové stromy dal farář ze své zahrady a bylo to jeho radostí vidět, jak to krásně roste; to 

tedy stálo 45 K. K tomu ostatní neuvedená drobná vydání, tak že celek byl 620 K 78 h. 

Rekapitulace celého stavebního účtu: 

1. Žulový kámen: 200 m³ lámaného opracovaného kamene; asi 50 m³ hrubých balvanů do základu, 

celkem 1313 K 80 h; k tomu veškerý kámen ze starého kostela a hřbitova. 

2. Štěrk na beton: 24 m³ žulového štěrku na beton – 182 K 60 h. 

3. Cihly: a) Antonín Ventura z Cerekvice dodal cihel 33 040 ks (s dovozem 1000 za 60 K) – celkem 1991 K 40 h. 

b) Josef Stehno a Kolář v Radimi dodali: 20 775 cihel I. s dovozem à 56 K…1163 K 40 h; 20 025 cihel II. s dovozem 

à 54 K… 1 081 K 35 h; 14 575 cihel II. s dovozem à 54 K… 787 K 5 h; 925 cihel osmnáctek à 100 K… 92 K 40 h; 

700 cihel římsovek à 59 K… 41 K 30 h; 57 000 cihel od Stehno a Kolář dohromady  3 165 K 50 h. 

c) František Slavík v Hrochově Týnci dodal 26 100 ks à 43 K 60 h… 757 K 95 h; 2700 ks kanálek à 45 K 70 h…  

81 K 39 h; k tomu dráhu a aviso: bylo 9 vagonů; 6x se platilo od vagonů 53 K 20 h; jednou 40 K 60 h; 

jednou 36 K 20 h; jednou 44 K na stanici Rychnburk; odtud se vozili povozem a sice 17 555 odvezli „z lásky“ souse-

dé zderazští, perálečtí, ale hlavně českorybenští. Od ostatních se platilo; tak těchto 28 800 cihel od Slavíka 

z Hrochova Týnce nás stálo 1 425 K 83 h. Takže tento nejdokonalejší stavební materiál nás stál 1000 à 51 K. Jsou 

z něho okna, klenby oblouků, rohy, a jiné důležité věci. Pilířky u hřbitovních bran a štorc na zídce ohradní. 

d) 2000 cihel od Josefa Vobejdy v Proseči, č. 79 z jeho prosečské cihelny; v Koutích; dal jako dar v ceně 72 K, dovezl 

Filip Kubík za 7 K 80 h. 

e) 525 cihel od Josefa Macháčka v Záboři 21 K. 

f) 630 cihel vápenopískových od Františka Růžičky z Chrudimě 412 K 76 h. 

Tudíž všech 127 695 cihel stálo s dovozem 7 096 K 29 h. 

pokračování příště 
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PROSEČ společně se SKAUTY  

POŘÁDAJÍ  

DRAKIÁDU 
Slet všech draků, dračic a dráčat  

v neděli 11. října 2015 ve 14 hodin na Jonášově kopci  

Ministrantský tábor 2015 na Pasekách 
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Kalendář 
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Proseč intence a čtení 

Perálec intence 

20.9. Za Josefa Kašpara a rodiče z obojí strany.                 
čt: manželé Taláckovi ml. 

23.9. Za Aloisii Vobejdovou, manžela a syna. 

26.9. Za Jana Jiskru a bratry. 

27.9. Za Julii a Antonína Javůrkovy.                                       
čt: Eva Rabová, Libuše Halámková 

28.9. Za rodiče Košnarovy a Jílkovy a syna Josefa. 

3.10. Za Marii Řebíčkovou, manžela Josefa a za rodiny 
jejich synů. 

4.10. Za rodinu Skalníkovu a Štulíkovu, živé i zemřelé.     
čt: Adélka a Baruška Zvárovy 

7.10. Za Marii Košňarovou a manžela. 

11.10. Za Janu a Adolfa Dostálovy.                                         
čt: manželé Taláckovi st. 

14.10. Za Boženu a Františka Baťovy a dcery. 

16.10. Za zemřelé a živé členy rodiny Bartošovy, Vostřelo-
vy a Královy. 

18.10. Za Josefa a Marii Roušarovy a za živé i zemřelé z 
toho rodu. čt: rodina Roušarových 

19.10. Na úmysl dárce. 

22.10. Za Josefa Bartoše, manželku a sourozence. 

23.10. Na poděkování za 40 let společného života a za dar 
víry pro děti a vnuky. 

25.10. Za Věru Kantovu, syna Libora, rodiče Rabovy a zetě 
Jiřího. čt: Jana Hromádková, Jan Boštík 

1.11. Za P. Josefa Čechala a živé i zemřelé kněze.                 
čt: Kristýnka a Jiřík Taláckovi 

4.11. Na úmysl dárce. 

8.11. Za Ludvíka Brabce, manželku a celou rodinu.               
čt: Miroslav a Božena Vobejdovi 

9.11. Za Františka Šplíchala ze Zderaze 30 let od úmrtí. 

11.11. Za Zdeničku Cimburkovou a otce. 

15.11. Za rodiny Břeňovy a celý rod.                                           
čt: Miroslava Břeňová, Zdena Šplíchalová 

18.11. Na úmysl dárce. 

21.11. Za Miroslava Bílého a maminku. 

22.11. Za Bohuslava Hromádku, syna Lukáše a celou 
rodinu.                                                                                
čt: Božena Hromádková, Anežka Ječmenová 

29.11. Za Vratislava Lašku, rodiče a bratra.                             
čt: manželé Košňarovi od křížku 

 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 

PÁ 18. 9. Česká Rybná: 15.30 mše sv. 

  Proseč: 16.30 adorace, setkání Misijního klubka 

    18.00 mše sv. 

    19.00 beseda "Misijní cesta na Filipíny" 

NE 20. 9. 25. neděle v mezidobí 

  Nové Hrady: 8.30 mše sv. 

  Proseč: 10.00 mše sv., farní den 

  Perálec: není mše sv. 

ČT 24. 9. Chotovice: 17.00 náboženství 

    18.30 mše sv. 

PÁ 25. 9. Chotovice: 10.00 mše sv. u sv. Josefa 

NE 27. 9. 26. neděle v mezidobí 

  Proseč: 8.00 mše sv., výročí posvěcení kostela 

  Bor: 15.00 mše sv.  

  Nové Hrady: 17 - 19 svátost smíření, adorace 

PO 28. 9. slavnost sv. Václava 

  Proseč: 8.00 mše sv.  

  Nové Hrady: 9.30 mše sv. 

  Perálec: 11.00 mše sv. 

ČT 1. 10. Perálec: 17.00 svátost smíření 

    18.00 mše sv. 

PÁ 2. 10. Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

  Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

SO 3. 10. Chotovice: 16.30 mše sv. 

NE 4. 10. 27. neděle v mezidobí 

  Proseč: 17 - 19 svátost smíření, adorace 

ČT 8. 10. Chotovice: 17.00 náboženství 

    18.30 mše sv. 

PÁ 9. 10. Česká Rybná: 15.30 mše sv. 

  Proseč: 18.30 mše sv. 

NE 11. 10. 28. neděle v mezidobí 

  Perálec: 11.00 mše sv., výročí posvěcení kostela 

  Nová Ves: posvícení 

  Proseč: 14.00 drakiáda 

ST 14. 10. Nové Hrady: po mši sv. setkání seniorů 

  Proseč: po mši sv. setkání nad katechismem 

PÁ 16. 10. Chotovice: 10.00 mše sv. u sv. Josefa 

  Proseč: 16.30 adorace, setkání mladších dětí 

    18.30 mše sv. 

NE 18. 10. 29. neděle v mezidobí, Misijní neděle 

  Nové Hrady: 8.00 mše sv., výročí posvěcení kostela 

    po mši sv. posezení na faře 

  Proseč: 10.00 mše sv., misijní trhy + misijní koláč 

  Libecina: posvícení 

ČT 22. 10. Chotovice: 17.00 náboženství 

    18.30 mše sv. 

NE 25. 10. 30. neděle v mezidobí   (změna času ze 3.00 na 2.00) 

  Doubravice: posvícení 

  Zderaz: posvícení 

  Leština: 14.30 pobožnost na hřbitově 

29. - 30. 10. podzimní prázdniny 

27.9. Za Václava Pokorného, syna a za živé i zemřelé 
z toho rodu. 

1.10. Na úmysl dárce. 

4.10. Za Marii a Františka Kulhavých a syna Františka. 

11.10. Za Lukáše Pražana. 

18.10. Za Milana a Marii Třasákovy, rodinu Třasákovu a 
Královu. 

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

1.11. Za Anežku a Ladislava Kulhavých, oboje rodiče a 
švagrovou Růženu. 

8.11. Za Karla Šplíchala o oboje rodiče. 
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  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*     

Časopis pro vnitřní potřebu farností 

Proseč, Nové Hrady a Perálec.  
Duchovní správa: 

Mgr. Zdeněk Mach 

tel.: 603 275 062 

e-mail: farnispolecenstvi@centrum.cz. 

Uzávěrka příštího vydání: 

15. 11. 2015 
e-mail pro posílání příspěvků: fs@1969.cz. 

Pravidelné bohoslužby 

 

 

 

 

 

* Od 25. 10. 2015 budou večerní mše sv. 
od 17.30 hodin. 

Nové Hrady intence a žalmy 

PÁ 30. 10. Nové Hrady: 16 - 18 svátost smíření, adorace 

  Proseč:  18.30 mše sv. 

NE 1. 11. slavnost Všech svatých 

  Proseč: 8.00 mše sv. 

  Nové Hrady: 9.30 mše sv. 

  Chotovice: 11.00 mše sv., výročí posvěcení kostela 

    po mši sv. pobožnost na hřbitově 

  Perálec: 15.00 mše sv., pobožnost na hřbitově 

  Proseč: 17.00 pobožnost na hřbitově 

    18 - 20 svátost smíření, adorace 

PO 2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

  Proseč: 16.30 mše sv. 

  Nové Hrady: 17.45 pobožnost na hřbitově 

    18.30 mše sv.  

ČT 5. 11. Perálec: 17.00 svátost smíření 

    18.00 mše sv. 

PÁ 6. 11. Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

  Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

NE 8. 11. 32. neděle v mezidobí 

  Libecina: 14.30 pobožnost na hřbitově 

ST 11. 11. Nové Hrady: po mši sv. setkání seniorů 

  Proseč: po mši sv. setkání nad katechismem 

ČT 12. 11. Chotovice: 17.00 náboženství 

    18.30 mše sv. 

PÁ 13. 11. Česká Rybná: 15.30 mše sv. 

  Proseč: 17.30 mše sv. 

NE 15. 11. 33. neděle v mezidobí 

PÁ 20. 11. Chotovice: 10.00 mše sv. u sv. Josefa 

  Proseč: 16.30 adorace, setkání mladších dětí 

    17.30 mše sv. 

NE 22. 11. slavnost Ježíše Krista Krále 

ČT 26. 11. Chotovice: 17.00 náboženství 

    18.30 mše sv. 

NE 29. 11. 1. neděle advetntní 

  Nové Hrady: 16 - 18 svátost smíření, adorace 

20.9. Za Marii Mihovou, manžela a rodiče z obojí strany. 
ž: Anežka Nováková 

23.9. Za rodinu Šplíchalovu. 

27.9. Za Josefa Holomka, manželku a rodiče z obojí 
strany a rod Urbánků. ž: Vendula Nováková 

30.9. Za Josefa Jiráčka, jeho rodinu a Boženu Jiráčkovou. 

2.10. Za živé a zemželé z rodiny Stoklasovy, Kličkovy a 
Macákovy. 

3.10. Za rodiče Nyklovy, Černínovy a duše v očistci. 

4.10. Za manžele Lebedovy, rodiče z obojí strany, syna 
Václava, manželku a vnuka Miloše. ž: Petr Poslušný 

7.10. Za Jiřího Kaupu a rod Kaupů a Loučků. 

11.10. Za Josefa a Miladu Andrlovy, rod Anrlu a Šlégru.       
ž: Dáša Nováková 

14.10. Za Josefa Havlíka a rodiče. 

18.10. Za živé a zemřelé z rodu Sokolova, Janeckova, 
Křečkova, Štikova, Dvořákova a Rudolfova.               
ž: Michal Novák 

25.10. Za Jana Pešinu, sestry Marii a Bohuslavu, jejich 
manžele, rodiče a celý rod a duše v očistci.                
ž: Karel Vopařil 

1.11. Za živé i zemřelé z rodiny Chadimovi, Novákovi a 
duše v očistci. ž: Petr Poslušný 

2.11. Za Zdeňka Sokola, celý rod a rod Boštíků. 

4.11. Za Karla Vopařila, otce a synovce Karla. 

6.11. Za Anežku Vopařilovou a pravnučku. 

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

11.11. Za Josefa Bartoše a syna. 

15.11. Za Ladislava Jesenského, rodiče a celý rod.               
ž: Vendula Nováková 

22.11. Za Boží ochranu pro rodinu Horákovu, Nešporovu a 
Němečkovu. ž: Dáša Nováková 

25.11. Za Václava Staňka a manželku a celý rod. 

29.11. Za Josefa Kopeckého, manželku a rodiče.                   
ž: Karel Vopařil 

Zakončení školního roku táborákem v Proseči 


