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Pán vstal z mrtvých,  
  aleluja, aleluja..  

Milí farníci, 
     během Svatého týdne, do kterého nyní vstupujeme, budeme s celou církví proží-
vat vrchol Kristova pozemského života. V tomto liturgickém období je nám nabíze-
no mnoho biblických podnětů k rozjímání, abychom hlouběji poznali význam a 
hodnotu Velikonoc. Budeme v nich provázet Ježíše od slavnostního vjezdu do Je-
ruzaléma, slavit s ním Poslední večeři, následovat ho při křížové cestě, prožívat 
s ním opuštěnost na kříži, spočineme v tichu a čekání Bílé soboty, až po jeho slavné 
a radostné zmrtvýchvstání. 
     Vybral jsem k Velikonocům několik myšlenek ze slov Svatého otce Benedikta: 
„Převratná novost zmrtvýchvstání je tak zásadní, že ji církev nepřestává hlásat a 
připomíná ji každou neděli. Každá neděle je totiž dnem Páně a týdenními Velikono-
cemi Božího lidu. Naši východní ruští bratři jakoby na potvrzení tohoto mystéria 
spásy, které prostupuje náš každodenní život, nazývají neděli voskresenije 
(vzkříšení). 
     Je proto zásadně důležité pro naši víru a pro naše křesťanské svědectví, abychom 
hlásali zmrtvýchvstání Ježíše Nazaretského jako reálnou, historickou událost, do-
svědčenou mnoha spolehlivými svědky. Tvrdíme to rozhodně, protože ani v naší 
době nechybějí ti, kdo se snaží popřít jeho historicitu, redukovat evangelní zvěst na 
mýtus a na vidění apoštolů, přebírat tak již otřepané teorie a prezentovat je jako 
nové a vědecké. 
     Je to zvěst, kterou celé generace mužů a žen po celá staletí s vírou přijímaly a 
nezřídka dosvědčovaly za cenu krve s vědomím, že právě tak vstupují do nové di-
menze života. Také letos o Velikonocích zní nezměněně a stále nově do všech stran 
světa tato dobrá zpráva: Ježíš, který byl ukřižován a vzkříšen, žije oslaven, protože 
potřel moc smrti, uvedl lidskou bytost do nového společenství života s Bohem a v 
Bohu. To je vítězství Velikonoc, naše spása! 
     Velikonoce jsou největší radostí, onou radostí, kterou žádné utrpení a žádné sou-
žení nemůže zrušit, protože pramení z jistoty, že Kristus svou smrtí a svým vzkříše-
ním definitivně triumfoval nad zlem a nad smrtí. Kristus vstal z mrtvých! Aleluja!, 
zpívá církev, která slaví. Tato slavnostní atmosféra, tyto typické velikonoční pocity 
trvají nejen po celý týden – Velikonoční oktáv – ale celých padesát dnů až do slav-
nosti Letnic. Můžeme dokonce říci, že tajemství Velikonoc objímá celou naši exis-
tenci.“ 
     Minulý měsíc nastala pro naši diecézi veliká změna. Otce biskupa Dominika 
povolali na pražský arcibiskupský stolec, jak on říká, na stolec sv. Vojtěcha. Je to 
jistě velké ocenění pro něj i naši diecézi, ale také velký závazek. Čeká ho mnoho 
práce, také však i mnoho radostí. Provázejme ho modlitbami a vyprošujme mu po-
moc Ducha Svatého. Zároveň s jeho jmenováním arcibiskupem však přišla naše 
diecéze o svého pastýře. Nyní s nadějí očekáváme, kohopak nám asi vyberou. Aby 
to nebyla jen volba lidská, je zapotřebí provázet výběr našimi modlitbami. Tento 
úmysl svěřujeme Pánu při každé mši svaté. Prosím, myslete na nového biskupa pro 
naši diecézi i ve svých osobních modlitbách. 

 
o. Zdeněk 

     Milí přátelé, chci Vám všem popřát, abyste se nechali osvítit jasem 
Zmrtvýchvstalého Pána. Přijměme Ho s vírou a velkodušně přilněme k jeho evan-
geliu, jako to učinili svědci jeho vzkříšení. Zvěst této Pravdy, která mění život 
všech, si nemůžeme nechávat jenom pro sebe. 

     Přeji Vám všem krásné, požehnané a radostiplné Velikonoce! 

cena: dobrovolný příspěvek 
(náklady na jeden výtisk Kč 10.-) 

 společenství 
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     Každý z nás si užívá jarní prázdni-
ny jinak, ale my, jako každý rok, tak i 
letos, jsme měli možnost užít si jarní 
prázdniny na horách. Mnozí z nás už 
chodí do zaměstnání, ale přesto si 
nenechají ujít tuto skvělou akci, a 
proto si berou dovolenou. Letos jsme 
bydleli na chatě v Poniklé. V sobotu 
po příjezdu jsme se šli projít po okolí, 
abychom zjistili, co je zde zajímavé-
ho. Nedělní den jsme začali mší sva-
tou v místním kostele. Odpoledne 
jsme vyrazili snowboardovat na míst-
ní sjezdovku Homoli. Večer za námi 

     Doufám, že jste si položili otázku, 
jak nejlépe prožít nadcházející svátky. 
Já si tuto otázku taky položil. Položil 
si ji i Vojta a další lidi. Výsledkem je 
již tradiční stavění kříže na Velký 
pátek. Je to chlapský projev toho, jak 
se ztotožnit s utrpením, které pro nás 
Pán Ježíš vytrpěl a ještě k tomu udělat 
něco užitečného pro naši krajinu. 
     I letos bych chtěl na tuto tradici 
navázat. Ne ovšem jen proto, aby tra-
dice pokračovala, ale proto, abych 
pomohl k lepšímu prožití Velikonoc 
v naší farnosti. 

KKŘÍŽŘÍŽ   JEJE  ZNAKEMZNAKEM   SPÁSYSPÁSY……  
        … … CHLAPSKÉCHLAPSKÉ  POJETÍPOJETÍ  VELKÉHOVELKÉHO  PÁTKUPÁTKU  

     Začali bychom ve čtvrtek v kostele 
v Nových Hradech, kde by po mši sv. 
byla adorace v Getsemanské zahradě. 
Nejdříve moderovaná a pak až do noci 
soukromá. Na Velký  pátek ráno se přesu-
neme na stavění kříže do Proseče. Pouze 
páteční dopoledne je ryze pro muže. Od-
poledne bude křížová cesta s ustavením 
kříže – na ni zvu i ženy a dívky. 
 

     Pro podrobnější informace           
nebo nápady mě prosím kontaktujte         

na tel: 721 950 920. 
Pavel Vích 

přijel pan farář Zdeněk Mach. Hned 
v pondělí jsme vyrazili lyžovat a snow-
boardovat do Jablonce nad Jizerou. Ten-
to den nám opravdu počasí přálo, každý 
si na sjezdovce našel to své, protože 
v místním areálu se nachází snowpark, 
je zde mnoho skokánků, také je možnost 
jet takzvaným volným terénem. Díky 
panu faráři jsme mohli prožít společnou 
večerní mši svatou. Následující večery 
jsme trávili hraním různých her, sledo-
váním olympiády, apod. Abychom si 
naše prázdniny zpestřili a nechodili jen 
lyžovat, jeli jsme se podívat do Harra-

chova na hrad postavený z ledu, také 
jsme se podívali na skokanské můstky a 
do muzea místní sklárny. V pátek jsme si 
byli zaplavat v libereckém Babylonu, kde 
jsme využili mnoho atrakcí jako tobogá-
ny, vířivky, sauny. Tento krásný týden 
jsme nejen společně lyžovali, modlili se, 
také jsme trochu pracovali v kuchyni, 
abychom neměli hlad, ale hlavně jsme se 
mohli společně přiblížit k Pánu Bohu. Je 
krásné být členem takovéhoto společen-
ství. 

Martin Břeň 

JJARNÍARNÍ   PRÁZDNINYPRÁZDNINY  
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JJAKAK   ŽIJEMEŽIJEME??  
Velikonočnímu Aleluja předcházela 
Getsemanská zahrada, bičování, trním 
korunování, cesta s křížem na Golgotu, 
ukřižování - smrt. 
Při duchovní obnově v Perálci nám 
otec. p. Josef Šplíchal položil několik 
otázek vyplývajících z tajemství bo-
lestného růžence, chci se s vámi o ně 
po-

I. Getsemanská zahrada 
Který se pro nás krví potil! 

     Kristus ve  své  nekonečné  lásce a 
vševědoucnosti, v  strašných úzkostech, 
v potu své krve viděl té noci, kdy byl 
zrazen, kam se svět řítí. Svět, který byl 
stvořen Otcem z lásky. Příčina? Naše 
viny, naše hříchy. Zrada Jidáše. Spící 
apoštolové. Samota, opuštěnost. 
1) Důvěřuji v Boží vůli v hodině úzkos-
ti? 
2) Co bylo pro mě obtížnou zkouškou? 
3) Potkal jsem ve svém životě nějakého 
anděla, který mě posiloval i když jsem 
zápas musel vybojovat sám? 
4) Když něco podobného můj bližní zaží-
vá, jdu raději pryč, mám sám odvahu být 
takovým "andělem"? 
5) I Jidáš zradil, umím si přiznat, že i já 
někdy zrazuji našeho Pána, snažím se 
bojovat se svým strachem, zklamáním, 
jdu přes překážky za pravdou? 
6) Věřím tomu, že Bůh má ve svých ru-
kou i můj život? 

II. Ježíš před soudem 
Který byl pro nás bičován! 

     Říman Pilát soudí Ježíše, kterého 
bratři z Jeho národa vydali, protože Pilát 
má právo skoncovat s Jeho životem, oni 
chtějí Ježíše odstranit jako člověka nepo-
hodlného a nehodícího se. Jako světlo a 
stín. Ježíš, který přišel vydat svědectví 
pravdě i za cenu ukrutných bolestí, poní-
žení, ztráty života. Pilát, který raději 
pravdu v sobě přehluší, jen aby netratil 
výhodné společenské místo a postavení. 
1) Mám odvahu hájit pravdu proti prou-
du a mít z toho problémy? 
2) Dokážu se zastat těch, kteří jsou ne-
spravedlivě osočováni, nebo si 
"přisolím", když je to společensky vý-
hodné? 
3) Nechám kvůli pohodlí páchat zlo na 
jiných lidech? 
4) Pomluvy jsou horší než fyzické bičo-
vání, uvědomuji si, když šířím pomluvy, 
že bičuji Ježíše? 
5) Když slyším pomluvy, dovedu si vy-
bavit tvář a pohled nařčených 
(pomlouvaných) lidí? 

III. Nádvoří paláce 
Který byl pro nás  
trním korunován! 

     Znudění římští vojáci se chtějí na 
úkor Ježíše povyrazit, tak Ježíše oble-
čou do starého purpurového pláště. Na 
hlavu mu vloží trnovou korunu, klanějí 
se mu, plivají, bijí Ho, s ironií říkají: 
"Buď pozdraven, židovský králi!" Ježíš 
vše mlčky přijímá. 
1) Jak moc jsem závislý na lidském 
uznání, pochvale, vyznamenání? 
2) Dovedu si zachovat úctu k sobě sama 
i když ostatní mě znevažují? 
3) Věřím Bohu i když ostatní mě nebe-
rou vážně, dokonce mě zesměšňují? 
4) Dokážu snést posměch, vtipy, doká-
žu na ně v klidu reagovat i když mě to 
mrzí? 
5) Dovedu se zastat těch, kdo jsou ze-
směšňováni? 

IV. Cesta na Kalvárii 
Který pro nás nesl těžký kříž! 

     Brát na sebe a nést kříž je naplnění 
Božího zákona. Ježíš ví, že kříž je po-
slední kamínek do mozaiky naplnění 
Boží lásky. Ježíš, než s pomocí Šimona 
donese kříž na Golgotu, třikrát upadne, 
potká svoji Matku, Veroniku,  promluví 
k plačícím jeruzalémským ženám, je 
zbaven šatů, nakonec přibit na kříž, od-
pouští lotrovi po pravici, odkáže svoji 
Matku svému věrnému a milujícímu 
učedníku Janovi. Kristus vzal na kříž 
naše viny, hříchy a sám ode všech opuš-
těný vykonal tuto oběť snížení. 
1) Jak nesu obtížné stránky svého života 
- jako neštěstí, nespravedlnost, jako 
osud, anebo dovedu přijmout kříž? 
2) Čemu těžké situace v mém životě 
pomohly? 
3) Kdo byl mým Šimonem, cítím vůči 
němu vděčnost? 
4) Každé utrpení je cesta kříže, jsem i já 
alespoň někdy pomáhajícím Šimonem? 
5) Jsem tak zaujat svými problémy, že 
nevnímám potřebu ostatních o pomoc? 

V. Dokonáno jest  
Který byl za nás ukřižován! 

     Ježíš hodinu svého největšího ponížení 
proměnil ve své vítězství. Skutečný kříž 
není nic sladkého, dojímajícího, vítězné-
ho, kříž je konec lidských sil, stává se 
spásou světa. Láska je silnější než hřích. 
Pán Ježíš dokončil svoje pozemské poslá-
ní a nyní opouští svět a navrací se k Otci. 
1) Jsem ochoten mít rád i když to přináší 
problémy? 
2) Čeho se nejvíc obávám? 
3) Mám odvahu mluvit s Bohem i v době 
temna? 
4) Umím odpouštět křivdu? (Odpustit 
neznamená zapomenout, ale odstranit 
příčinu.) 
5) Mám odvahu být s těmi, kdo jsou trpí-
cí? 
6) Věřím v moc lásky? 

připravila Eva Rabová  

     Mám kratičkou vzpomínku na  setká-
ní s panem  arcibiskupem Karlem Otče-
náškem. V době, kdy pan arcibiskup 
Karel Otčenášek byl ještě biskupem 
královéhradeckým, jsem se shodou ná-
hod ocitla na biskupství. Doprovázela 
jsem přátele na pracovní cestě, na které 

se s ním měli krátce sejít a něco rychle 
projednat. Celé se to odehrávalo ve 
vstupní hale. Když pan biskup přichá-
zel, stáhla jsem se do pozadí, abych 
nerušila. Zpovzdálí jsem  pozorovala 
jejich živý a radostný rozhovor. Vtom, 
uprostřed řeči na mne pan biskup ukázal 

a vesele se zeptal mých přátel: ,,A co to 
stojí za tetu v tom koutě?" (prý tak nazý-
vá všechny ženy).  Přispěchal  ke  mně a 
s laskavým zářícím šibalstvím v očích mi 
podával ruku. Bylo to kratičké letmé 
setkání, na které nikdy nezapomenu. 

ABC 



     Společenství dětí pořádalo dne 7. 
února v Perálci  karneval.  Pokud vás 
v minulém čísle zpravodaje zaujala 
pozvánka na něj a pozvání jste přijali, 
doufám, že jste byli mile potěšeni 
vydařeností akce. Překvapila nás hoj-
ná účast. Zimního reje se zúčastnila 
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DDĚTSKÝĚTSKÝ  KARNEVALKARNEVAL   VV   PPERÁLCIERÁLCI  

 

Červená Karkulka, myslivec, rytíř, 
Zorro, kostlivec, pirát, princezny, vlk, 
čmelák, pejsek, kočička, zajíček a 
mnoho dalších krásných postaviček. 
Masku si na sebe odvážili vzít i někteří 
rodiče :-)  
     Pro děti bylo připraveno několik 

her, soutěží a dočkaly se také pamlsku.      
O hudbu se postaral disjokey Pepa Rouša-
rů. Velký dík patří manželům Renzovým, 
kteří vše zorganizovali. Doufáme, že bu-
dou mít dost sil vše zopakovat i v příštím 
roce :-))  

Marie Dvořáková 

     Postní doba je v plném proudu, 
avšak dovolte pár slov o plesové sezó-
ně. Lépe řečeno o jednom plese.  
5. února se sjely všechny národy světa 
do stylově vyzdobené sokolovny, aby 
Proseč připravily na blížící se olympij-
ské hry. Ples proběhl bez větších pro-
blémů, stejně tak i olympijské hry, na 
kterých česká výprava získala rekordní 
počet medailí, zvláště díky skvělému 
výkonu Martiny Sáblíkové.  

     Ale zpět k plesu. Děkujeme kapele 
MIX, která nás večerem provázela. 
Děkujeme všem, kteří pomohli 
s přípravou. Děkujeme všem, kteří nás 
přišli podpořit. A děkujeme arcidiecéz-
ní charitě, že přes ni můžeme mít adop-
tovaného indického chlapce, kterému 
opět díky úspěšnému plesu můžeme 
zaplatit jeho základní potřeby. 

Roverský kmen OLO JUMP 

OOHLÉDNUTÍHLÉDNUTÍ   SESE  ZAZA   SKAUTSKÝMSKAUTSKÝM   PLESEMPLESEM  



IINTENCENTENCE  

F a r n í  s p o l e č e n s t v í  d u b e n  -  k v ě t e n  2 0 1 0  s t r a n a  5  

Čtení a žalmy: cyklus C 

KKALENDÁŘALENDÁŘ  

Proseč - intence a čtení  

28. 3. Za Jiřího Javůrka, bratra a rodiče.                     
čt: Andrea Odehnalová, Eva Rabová 

31. 3. Za sestru Majellu Feltlovou. 

1. 4. Za Josefa Štěpánka a rodiče.                                  
čt: Jaroslava a Jiří Taláckovi  

2. 4. čt: Marie a Petr Rejmanovi 

3. 4. 1. starozákonní čtení: Jana Roušarová 

 2. starozákonní čtení: Josef Soukal 

 3. starozákonní čtení: Pavla Šplíchalová 

 4. starozákonní čtení: Jiří Talácko 

 5. starozákonní čtení: Vlasta Talácková 

 6. starozákonní čtení: Marie Víšková 

 7. starozákonní čtení: Josef Roušar ml. 

 epištola: Jana Lacmanová 

4. 4. čt: manželé Kramářovi 

5. 4. čt: Anežka Ječmenová 

7. 4. Na poděkování za 50 let života. 

9. 4. Za Jiřího a Jindřicha Bulvovy. 

10. 4. Za Miroslava a Marii Sodomkovy a jejich 
rodiče.  

11. 4. čt: manželé Košňarovi 

18. 4. Za nemocnou dceru.                                                 
čt: Marie Sodomková, Eva Davidová 

21. 4. Za rodiče Soukalovy a Vobejdovy, živé i 
zemřelé z obou rodů. 

24. 4. Za P. Josefa Boštíka.   

25. 4. čt: Růžena a Josef Roušarovi 

28. 4. Za rodiče Kašparovy, živé i zemřelé          
z toho rodu. 

2. 5. Za Lukáše Hromádku a celou rodinu.              
čt: Božena Hromádková,                       
Růžena Rejmanová 

5. 5. Za dar života a získané milosti,             
Boží ochranu. 

9. 5. Prosba o víru pro vnoučata a pravnouča-
ta. čt: Marie Černá, Petr Jána 

12. 5. Za Martu Štěpánkovou, manžela a syna. 

13. 5. Za tři sestry, jejich manžela a jejich 
rodiče z obojí strany. 

16. 5. Za rodinu Částkovu, živé i zemřelé.                        
čt: Jan Boštík, Jana Hromádková 

21. 5. Za Františka Herynka, manželku Marii a 
celý rod. 

22. 5. Za Julii Javůrkovu a její dva zemřelé 
syny. 

23. 5. Za Elišku Vostřelovou a její rodiče.                            
čt: Marta a Martin Odehnalovi 

24. 5. Za dar víry a ochranu pro vnoučata a 
jejich rodiče. 

29. 5. Za rodiče Annu a Jindřicha Soukalovy a 
rodiče Vobejdovy. 

30. 5. Za Jaroslava a Boženu Melicharovy a živé 
i zemřelé.                                                       
čt: Marie a Bohumil Dastychovi  

28. 3. Za Miloslava Vostřela, obě manželky, 
jejich rodiče a sourozence. 

1. 4. Za sestru Modestu Urlichovou. 

4. 4. Za Annu Sochovou, manžela, jejich 
rodiče a sourozence. 

18. 4. Za Marii Třasákovou, Františka Krále a 
celý rod. 

25. 4. Za Annu Sochovou, manžela, tři syny a 
tři dcery. 

23. 5. Za Františka Sochu, manželku, oboje 
rodiče a sourozence. 

Perálec  - intence 

       

   28. 3. neděle Květná neděle      

     Nové Hrady: 15.00 Křížová cesta na hrad  

     Nové Hrady: 17-19  svátost smíření, adorace  

   1. 4. čtvrtek Zelený čtvrtek      

    Proseč: 18.00 
adorace v Getsemanské zahradě 

 

    Nové Hrady: 18.00  

   2. 4. pátek Velký pátek      
    Proseč: 18.00 

obřady Velkého pátku 
 

    Nové Hrady: 18.00  

   3. 4. sobota Bílá sobota   bdění u Božího hrobu  

    Proseč: 20.00 
vigilie zmrtvýchvstání 

 

     Nové Hrady: 20.00  

   4. 4. neděle Boží hod velikonoční    

     Proseč: 8.00    
     Nové Hrady: 9.30    
     Perálec: 11.00    

     Proseč: 19.00 Rokotéka - Orlovna  

   5. 4. pondělí Pondělí velikonoční    

     Proseč: 8.00    

     Nové Hrady: 9.30    

     Perálec: 11.00    

   8. 4. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství  

     18.30 mše sv. v kapli sv. Josefa  

     Proseč: 17.30 modlitby matek  

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

    Perálec: 17.00 mše sv., setkání mladších dětí  

     Proseč: 18.30 mše sv. a setkání mládeže  

   10. 4. sobota Proseč: 8.00 brigáda na faře  

     Chotovice: 16.30 mše sv.  

   11. 4. neděle 2. neděle velikonoční    

     Proseč: 17.00 koncert Spirituál kvintetu  

   14. 4. středa Nové Hrady:   po mši sv. setkání seniorů  

   15. 4. čtvrtek Proseč: 20.00 setkání manželů  

   16. 4. pátek Proseč: 18.00 mše sv., setkání starších dětí  

     Chotovice: 20.00 setkání manželů, dům sv. Josefa  

   17. 4. sobota Diecézní setkání ministrantů ve Vysokém Mýtě  

   18. 4. neděle 3. neděle velikonoční    

   21. 4. středa Proseč:   po mši sv. setkání nad katechismem  

   22. 4. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství  

     18.30 mše sv. v kapli sv. Josefa  

     Proseč: 17.30 modlitby matek  

   25. 4. neděle 4. neděle velikonoční    

     Nové Hrady: 17-19  svátost smíření, adorace  

   1. 5. sobota Farní výlet pro děti  

   2. 5. neděle 5. neděle velikonoční    

     Paseky: 15.00 mše sv. a májová pobožnost  

     Proseč: 17-19 svátost smíření, adorace  

   6. 5. čtvrtek Perálec: 16.00  svátost smíření  

       17.00 mše sv., setkání mladších dětí  

       



       

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

     Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže  

   8. 5. sobota Chotovice: 16.30 mše sv.  

   9. 5. neděle 6. neděle velikonoční    

     Libecina: 14.00 mše sv. a májová pobožnost  

   12. 5. středa Nové Hrady:   po mši sv. setkání seniorů  

   13. 5. čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně  

    Nové Hrady: 17.00 mše sv.  

    Proseč: 17.30 modlitby matek  

       18.30 mše sv.  

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

     Proseč: 18.00 mše sv., setkání starších dětí  

   15. 5. sobota Nová Ves: 16.00 poutní mše sv. a májová pobožnost  

   16. 5. neděle 7. neděle velikonoční    

     Zderaz: 16.00 poutní mše sv. a májová pobožnost  

   19. 5. středa Proseč:   po mši sv. setkání nad katechismem  

   20. 5. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství  

     18.30 mše sv. v kapli sv. Josefa  

     Proseč: 20.00 setkání manželů  

   21. 5. pátek Proseč: 18.30    

   22. 5. sobota Víkend rodin na Březinách u Hluboké  

   23. 5. neděle Slavnost Seslání Ducha Svatého  

   Perálec mše sv. není - Březiny: 11.00 mše sv. na Březinách  

     Příluka: 15.00 mše sv. a májová pobožnost  

   27. 5. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství  

       18.30 mše sv. v kapli sv. Josefa  

   30. 5. neděle Slavnost Nejsvětější Trojice  

     Doubravice: 15.00 poutní mše sv. a májová pobožnost  

     Nové Hrady: 18-20  svátost smíření, adorace  

   3. 6. čtvrtek Perálec: 16.00  svátost smíření  

       17.00 mše sv., setkání mladších dětí  

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

    Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže  

   5. 6. sobota Chotovice: 16.30 mše sv.  

   6. 6. neděle Slavnost Těla a krve Páně    

     Proseč: 8.00 mše sv. a průvod  

     Nové Hrady: 10.00 mše sv. a průvod  

       18-20 svátost smíření, adorace  
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  Proseč Nové Hrady Perálec 

neděle 8.00 9.30 11.00 

pondělí 7.45     

středa 18.30 8.00  

čtvrtek 7.45     

pátek 18.30   
sobota 18.30     

Změny v kalendáři  
i pravidelných  

bohoslužbách vyhrazeny. 

Aktuální informace  
při nedělních ohláškách  

a také na našich webových 
stránkách:  

www.farnispolecenstvi.cz 

• Modlitba růžence                
vždy 30 min. před mší sv. 

• Svátost smíření  
 vždy 30 min. před mší sv. 

(kromě nedělí v Nových Hra-
dech a Perálci) a také  

 jak je uvedeno v kalendáři. 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY 

KKALENDÁŘALENDÁŘ  IINTENCENTENCE  
Nové Hrady - intence a žalmy 

28. 3. Za Václava Brýdla, manželku a sourozen-
ce. ž: Vendula Axmanová 

31. 3. Za Josefa Boštíka, manželku a celý rod. 

1. 4. Za rodiče Nyklovy, Černínovy a jejich 
rodiny. ž: Romana Poslušná 

2. 4. ž: Anežka Nováková 

3. 4. Za Josefa Hrušku, rodiče a sourozence         
z obojí strany. 

4. 4. Za Aloise a Helenu Šplíchalovy a duše         
v očistci. ž: Růžena Odehnalová 

5. 4. ž: Karel Vopařil 

7. 4. Za Miloše Lebedu a Boží ochranu pro jeho 
rodinu a celý rod. 

10. 4. Za živé i zemřelé členy rodiny Andrlíko-
vých. 

11. 4. Za duše v očistci a důvěru k Božímu milo-
srdenství. ž: Petr Poslušný 

14. 4. Za manžele Fasnerovy, dvě dcery, rodiče  
z obojí strany a celý rod. 

18. 4. Za Marii Formánkovou, manžela a celý 
rod. ž: Dáša Nováková 

21. 4. Za živé i zemřelé členy rodiny Chválovy. 

25. 4. Za živé i zemřelé členy rodiny Chadimovy 
a rod Nováků. ž: Anežka Nováková 

1. 5. Za Václava Petráse, rodiče a celý rod. 

2. 5. Za Marii a Ludvika Mihu.                              
ž: Romana Poslušná 

5. 5. Za Josefa Sokola, bratra, rodiče a prarodi-
če. 

7. 5. Za Jana Vícha a ten rod. 

9. 5. Za Pavla Brůnu a pomoc Boží a ochranu 
Panny Marie pro jeho rodinu.                     
ž: Růžena Odehnalová 

12. 5. Za Jana Novotného, dceru, vnuka a rod 
Němců. 

16. 5. Za Josefa Zídka a rodiče z obojí strany.      
ž: Vendula Axmanová 

19. 5. Za Stanislava Vávru, sestru, manželku a 
syna. 

23. 5. Za Bohumilu a Václava Staňkovy a rodiče z 
obojí strany. ž: Petr Poslušný 

26. 5. Za Jana Pešinu, sestry Marii a Bohuslavu, 
jejich manžele, rodiče a celý rod. 

30. 5. Za Josefa Krále, rodiče a živé i zemřelé 
členy rodiny. ž: Karel Vopařil 



F a r n í  s p o l e č e n s t v í  d u b e n  -  k v ě t e n  2 0 1 0  s t r a n a  7  

 DDĚTEMĚTEM  

Najdi a zaškrtej všechna následující slova v osmisměrce. Zbývající písmena pak vytvoří jmé-
no důležité postavy z příběhu. 

PÁTEK, PŘÁTELÉ, VCHOD, HROB, DVA, OČI, ANDĚL, JEŽÍŠ, UTÉCT, MUŽ,  
OTEVŘEN, ODVALEN, NOVINA, SOBOTA, PLÁČ, KÁMEN, HROBKA, DOBRÝ 

O K Á M E N M A R I 

T K E T Á P L Á Č E 

E L H R O B K A M A 

V G Ě A V D O B R Ý 

Ř D O D V A L E N A 

E L S K N U T É C T 

N O V I N A M U Ž Á 

É L E T Á Ř P O Č I 

Š Í Ž E J V C H O D 

A T O B O S H R O B 

JJEŽÍŠEŽÍŠ  ŽIJEŽIJE  
     Od Ježíšovy smrti už uply-
nuly tři dny. Ježíšovi učedníci 
byli moc smutní. Jejich přítel a 
učitel je opustil. 
     Začínalo nedělní ráno, ještě 
se nerozednilo. Bylo úplné 
ticho. Ve chvíli kdy začalo 
svítat, se země zatřásla, ukázal 
se Boží anděl a odvalil kámen 
od hrobu. Stráže se vyděsily a 
utekly. 
     Toho dne se tři ženy, které 
patřily k Ježíšovým přátelům, 
vydaly k hrobu. Vzaly s sebou 
vonné masti, aby jimi pomaza-
ly Ježíšovo tělo. Tehdy se to 
tak dělalo, když někdo zemřel. 
     Když ale došly k hrobu, 
zůstaly překvapením stát! Vi-
děly, že velký kámen od vcho-
du do hrobu byl odvalen. 
     Ženy nahlédly do hrobu. 
Tělo bylo pryč! Kdo ho odne-
sl? 
     Najednou se u vchodu ob-
jevili dva muži v zářícím rou-
chu, kteří ženám řekli: „Proč 
hledáte Ježíše mezi mrtvými! 
Není mrtvý, ale živý! Běžte a 
řekněte o tom Ježíšovým 
učedníkům. Brzy ho zase uvi-
díte.“ 
     Učedníci nechtěli uvěřit 
tomu, co jim ženy řekly. Ale 
Petr a Jan se rozběhli ke hro-
bu, aby se přesvědčili na vlast-
ní oči. 
     Jan byl rychlejší než Petr a 
byl u hrobu dřív. Nahlédl 
dovnitř, ale nevstoupil tam. 
Potom dorazil i Petr a oba 
spolu vstoupili do hrobu. 
     Uviděli plátno, ve kterém 
bylo tělo zabaleno, jak leží 
složené stranou, a rouška, kte-
rou byla ovázána Ježíšova 
hlava, byla vedle plátna. Jan 
pochopil, že Ježíšovo tělo ni-
kdo neodnesl. Ježíš skutečně 
vstal z mrtvých.  
     Zanedlouho se Ježíš ukázal 
všem svým učedníkům, a tak 
věděli, že Ježíš skutečně žije. 

(Jan 20, 1-9) 

Po Ježíšově vzkříšení řekl anděl ženám, které přišly ke hrobu, aby vzkázaly učedníkům, že se 
Ježíš s nimi chce setkat. Když spojíš všechny veselé smajlíky, dozvíš se, jak se jmenovalo 
místo, kde se jim Ježíš po svém zmrtvýchvstání zjevoval. 

Správné řešení osmisměrky a rébusu se dozvíte v příštím čísle FS. 

Řešení osmisměrky z minulého čísla: „Co je to za člověka? Poslouchají ho vítr a vlny!!!“ 



SPORTOVNÍ ODPOLEDNE – FLORBAL  – 11. 4. 2010 (viz plakátek) 

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU A STOLNÍM FOTBÁLKU – 24. 4. 2010 

CYKLOVÝLET – 16. 5. 2010 (viz plakátek) 

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE – FOTBAL – 30. 5. 2010 

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE – PŘEKVAPENÍ – 20.6. 2010 

Těšíme se na shledání s vámi. 

     Je tomu více než deset let, co jsme 
navštívili Španělsko. Barcelonu - nedo-
stavěný Gaudího chrám Svaté rodiny a 
také obrovský klášter Monserrat. 
Opravdu dílo Boží, protože se člověku 
ani nechce věřit, že by to mohlo být dílo 
lidských rukou. Chrám nepředstavitel-
ných velikostí se zázračným obrazem 
Černé Matky Boží. Soška je umístěna 
nad hlavním oltářem. P. Maria 
s Ježíškem, který drží v ruce zeměkouli. 
Vede k ní velice dlouhá chodba, na jejíž 
stěnách visí obrazy všech svatých a 
světic, které podle jména připomínají 
všechny naše blízké doma. Ten den byl 
ve Španělsku svátek a tak tam bylo vel-
ké množství poutníků. Hodně dlouho 
jsme čekali, než jsme se do té chodby 
vůbec dostali, zato však jsme zažili zá-
žitek na celý život. Když jsme postoupi-
li skoro do poloviny, bylo právě poled-
ne a dole v chrámě před oltářem se za-
čali řadit malé chlapci ve stáří asi dva-
nácti let. Byli to chlapci internátní cír-
kevní školy právě z kláštera na Monser-
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ratu. A začali zpívat. To jsme si připada-
li, že to zpívají andělé, jaká to byla nád-
hera. Ani nevím, jak dlouho tento kon-
cert trval, ale stále ještě mi zní ten krásný 
zpěv v uších. Pak jsme prosili P. Marii 
před její soškou za naši vlast, naši far-
nost, naše rodiny a blízké a spoustu pro-
seb a přání, která jsme měli na srdci. A P. 
Maria mnohé vyslyšela a za nás se při-
mlouvá u Pána. 
     Tak jsem o tom přemýšlela v neděli  
7. 2. 2010, jak asi se Pánu Bohu líbí naši 
novohradští zpěváčkové, kteří tak krásně 
zpívali a zpívají o každé dětské mši sv. 
první neděli v měsíci. To je určitě dílo 
Matky Boží a oni jí za to velice pěkně a 
procítěně zpívají „Magnifikat“. Je radost 
se na ně dívat, jak větší děvčata a chlap-
ci, ale i malé děti opravdově a s láskou 
zpívají. A tak se za vás za všechny bude-
me modlit a prosit Pána, aby vás posilo-
val ve víře a lásce k Bohu a lidem. 
Děkujeme vám, jak jste to tak pěkně za-
zpívali v písni č. 42: Den jak den chceme 
jít za tebou, být tvojí, Pane náš. Sloužit 

všem, aby též mohli žít, být s tebou Pa-
ne náš... 
     Milé děti, rádi zpívejte na oslavu 
Pána a uchovejte si obsah této písně po 
celý život, a naše farnost bude vzkvétat 
a Pán jí bude žehnat. My se za vás bude-
me intenzivně modlit. 
     P. S. A ti malí muzikanti nebyli ani 
na Monserratu. 
     A také vřelý dík, dík za to přinášení 
darů při obětování. Je to nádhera, když 
malí hrdinové a hrdinky nesou tak zod-
povědně dary a předávají je p. faráři a 
vy pak zpíváte píseň k obětování a pan 
farář do toho recituje „je to plod země a 
lidské práce a stane se nám pokrmem – 
nápojem duchovním“, a zase zpíváte. 
     To i kdyby Pán Bůh nebyl takový 
jaký je, ale třeba jen vytesán z mramoru, 
by vám určitě tleskal. 
     Velký dík za vše – máme vás moc 
rádi. 

vaši senioři 

JARO 2010 JARO 2010 --  KALENDÁŘ AKCÍKALENDÁŘ AKCÍ   

ZZPĚVÁČCIPĚVÁČCI  ZZ  MMONSERRATUONSERRATU  

Vážení farníci, rádi bychom vás infor-
movali o plánovaných sportovních ak-
cích, které proběhnou do začátku vel-
kých prázdnin. 
     Třikrát budeme pro zájemce pořádat 
sportovní odpoledne. Již nyní se můžete 
těšit na florbalové odpoledne, které se 
uskuteční ve Vysokém Mýtě v neděli 
11. 4. 2010 a na které zveme zájemce 
všech věkových kategorií. Podrobnější 
informace jsou uvedeny na plakátku. 
Druhé sportovní odpoledne bude zamě-
řeno na fotbal a uskuteční se na někte-
rém venkovním hřišti v jedné z okol-
ních obcí. Třetí sportovní odpoledne je 
zatím překvapením. 

     Poprvé budeme pořádat turnaj ve stol-
ním tenisu a stolním fotbálku pro farníky 
z našich třech farností a s největší pravdě-
podobností bude turnaj otevřen i pro širší 
veřejnost. Podobné turnaje probíhaly 
v naší jednotě minulý rok v srpnu v rámci 
oslav výročí 100 let od založení Orla. Již 
brzy se budete moci přihlásit. 
     Po roční odmlce opět vyrazíme na 
kolech poznávat další známá i neznámá 
místa našeho mikroregionu. Bližší infor-
mace o cyklovýletu jsou uvedeny na pla-
kátku. 
 
     Podrobnější informace o jednotlivých 
akcích budou včas uveřejňovány. 

dne: 16. 5. 2010 
odjezd z Proseče od kostela ve 13:30 
zakončení ve Zderazi 
délka trasy přibližně 25 km 
je možné se připojit během cesty 
více informací: 

Martin Břeň - tel: 607103871 
Ondřej Brůna - tel: 608550945 



 

     Byla jsem vyzvána farní 
radou k napsání pár vzpomínek 
na ŽIVÝ BETLÉM v Proseči. 
A tak, i když se blíží jaro – 
slunce, procházky, výlety do 
probouzející se přírody, vraťme 
se ve vzpomínkách do jednoho 
mrazivého sobotního odpoled-
ne 19. prosince 2009. 
Sešli jsme se s dětmi a zvířátky 
v salaši na náměstí, kde děti 
sehrály příběh o narození Je-
žíška, který se odehrál před 
více než 2000 lety a přesto nám 
má stále co říci. Ale co tomu 
19. prosinci roku 2009 před-
cházelo? 
     V únoru 1996 jsme 
s manželem sledovali Křesťan-
ský magazín, kde vysílali zá-
znam z 1. Živého betléma 
v Přerově, sehraný dospělými 
lidmi. Velmi nás to nadchlo a 
měli jsme plnou hlavu nápadů 
sehrát toto představení s dětmi. 
Přes zimu jsme přemýšleli, na 
jaře jsem z Bible, knih a zpěv-
níků sepsala příběh, během léta jsem 
našila kostýmy a manžel sháněl a vyrá-
běl kulisy a potřebné pomůcky. 
S blížícím se podzimem koncem září 
jsem začala s 23 dětmi nacvičovat text a 
písně. Naše první vystoupení na náměstí 
u Pamětní síně v salaši bylo krátké, pro-
sté, jednoduché, prostě pokus, bez hu-
debního doprovodu a bez ozvučení. I 
přesto byly děti odměněny velkým po-
tleskem a pochvalou velkého počtu di-
váků. To nám dodalo odvahu pokračo-
vat. 
     Příběh jsem obohatila o nové posta-
vy, rozšířila text, sehnala zvukaře a 
v podvečer 4. neděle adventní roku 
1997 jsme s 37 dětmi opět potěšili mno-
ho diváků. V prosinci 1997 byla tak 
třeskutá zima, že zamrzaly mikrofony a 
spouště fotoaparátů, teploměr klesl na 
mrazivých -19 stupňů C. Ale děti byly 
statečné, všichni jsme to zvládli bez 
újmy na zdraví. I ovečky a telátko to 
přežily. 
     Dalšího roku 1999 jsme postavili 
salaš u kostela za plotem, u bočního 
vchodu, abychom změnili místo konání. 
Ale prostor tam byl stísněný, tam nám 
to nevyhovovalo. 
     Po dvouleté pauze (2000-2001) jsme 
se v prosinci vrátili zpět k Pamětní síni, 
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až do roku 2005. Pak jsme si dali 4 roky 
oddech, aby účinkujícím dětem ale i 
divákům naše představení nezevšednělo. 
     V září 2009 jsem obešla rodiny 
s dětmi a pozvala je k nácviku. Sešlo se 
47 dětí z katolických, evangelických i 
nevěřících rodin ve věku 6-15 let a 4 
studenti. 
     A tak v sobotu 19. prosince 2009 ve 
13 hodin se náměstím ozývaly zvuky 
vánočních koled, které  zvaly širokou 
veřejnost k účasti na našem představení. 
Sešlo se přes 300 diváků, kteří sledovali 
putování Josefa a Marie z Nazareta do 
města Betléma, kde se konal soupis lidu. 
Vyhledali císařova písaře, aby se dali 
zapsat. Byl již večer, oba velmi unavení, 
navíc Maria čekala dítě, tak hledali 
nocleh. Žádali šenkýře a kováře, ale 
marně. Za městem našli ovčáckou salaš, 
kde byly ovečky, kozy a seno. Uložili se 
ke spánku a právě té noci se tam Marii 
narodilo děťátko. Zavinula je do plének 
a položila na seno do jeslí. Na obloze se 
rozzářila veliká hvězda a k jeslím přišli 
andělé, zpívajíce a chválíce narozeného 
Pána. Městem procházel ponocný a 
ohlašoval půlnoc. Andělé vzbudili pastý-
ře, aby šli pozdravit malé Jezulátko, 
budoucího Pána světa. Při zpáteční cestě 
se pastýři potkali s vesničany, kteří spě-

chali do města se zbožím na 
trh. A tak místo do města, šli 
k Ježíškovi, a všechno své 
zboží mu darovali. Z dalekého 
východu přicházeli Tři králov-
ští mudrci, hvězdáři, které 
hvězda dovedla do Jeruzaléma 
ke králi Herodovi Velikému. 
Pozdravili ho a ptali se na 
cestu za novým budoucím 
Králem. Herodes nic nevěděl, 
zděsil se a poslal je za město a 
až to zjistí, ať mu řeknou, že 
se tam také podívá. Mudrci se 
u jeslí poklonili se vší úctou a 
pokorou, položili své dary, 
zlato, kadidlo a myrhu a při 
zpáteční cestě se ozval z nebe 
hlas, že Herodes je zlý a chce 
dítě zabít, aby rodina  rychle 
odešla do bezpečí. 
     Do dění byli nenásilně 
vtaženi i diváci, kteří se spon-
tánně připojili ke zpěvu koled. 
Jejich odměnou dětem byl 
velký potlesk a spousta slad-
kostí. Otec Zdeněk se za nás 

za všechny rozloučil a bleskovou rychlos-
tí jsme spěchali do tepla, kde děti dostaly 
pohoštění a odměnu. 
     Kolikrát v životě jsme ten příběh už 
slyšeli nebo i četli? Myslíte si, že už je 
zbytečné toto představení zase letos opa-
kovat? Přesto si myslím, že i když s tím 
mám spoustu práce, počínaje praním, 
žehlením, opravami ušlapaných 47 kos-
týmů, rozepisováním textů jednotlivých 
rolí (na psacím stroji, počítač nemám!), 
sháněním dětí, tříměsíčním nacvičováním 
(každý týden 2 hodiny!), jednáním na OÚ 
a policii, zajišťováním zvukaře, kapely… 
že se do toho na podzim s dětmi zase 
pustíme. Dáváme-li svůj čas druhým, 
darujeme sami sebe a tím moc získává-
me. Třeba tím pomůžeme rozjasnit náš 
svět. 

     Prožíváme 1. čtvrtletí dalšího roku, 
který nám Pán dal k dispozici. Nebojme 
se budoucnosti. Ta netkví v moci a majet-
ku, ale v dobře prožitém životě. Ať vá-
noční radost  zůstává v našich srdcích i ve 
všedních dnech tohoto roku a proměňuje 
náš život. 
     Těším se na viděnou v prosinci 
v betlémské salaši. 
 

          Marie Košňarová 
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VVELIKONOČNÍELIKONOČNÍ   
TRHYTRHY  

     Veškeré pracovní nasazení 
v Centru sociálních služeb 
v Chotovicích, a to jak klien-
tů, tak i zaměstnanců, směřu-
jeme k výrobě velikonočních 
dekorací, perníčků a dalších 
předmětů nejen s velikonoční 
tématikou. Prostě se snažíme, 
abychom Vám na Květnou 
neděli při Velikonočních tr-
zích, které se jako obvykle 
budou konat po nedělní mši 
svaté, mohli nabídnout co 
nejvíce  zajímavých a hezkých 
věcí, které budete moci použít 
při velikonoční výzdobě Va-
šich domovů. 
 
     Takže: nezapomeňte si tedy 
vzít s sebou na Květnou neděli 
(28. 3.) menší, nebo raději 
větší finanční obnos, protože 
určitě bude z čeho vybírat.  

V minulém čísle časopisu jsme psali o podané žádosti o finanční podporu z OP LZZ        
a nyní již můžeme sdělit, že žádost byla podpořena: 

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍK Ů FCH NOVÉ HRADY  

PRO ZKVALITN ĚNÍ POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

     Hlavním cílem projektu je vytvoření efektivního systému vzdělávání pracovníků Farní 
charity Nové Hrady u Skutče a osob pečujících o uživatele jejich služeb za účelem zkvalitnění 
poskytování sociálních služeb a usnadnění začleňování sociálně vyloučených osob a osob 
ohrožených sociálním vyloučením. 

Jak už je shora popsáno, projekt by se měl týkat rozvoje znalostí dvou skupin osob: 
-   všech 34 zaměstnanců farní charity  
-  5-ti osob pečujících v domácnosti o uživatele služeb žadatele. 

SKLAD ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCEK  
A DROBNÉHO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU 

     Protože se stále potýkáme s nedostatkem prostorů pro dílny a skladování, požádali jsme o 
finanční podporu MAS Litomyšlsko, díky které bychom mohli upravit půdní prostory nad tzv. 
domečkem, či správněji řečeno nad doplňkovou stavbou Centra sociálních služeb 
v Chotovicích, a tím získat zmíněné prostory. 
     Veřejným slyšením žadatelů a zasedáním výběrové komise bylo ukončeno 
hodnocení projektů 1. výzvy MAS Litomyšlsko. Ve výzvě bylo předloženo celkem 
14 projektů, 13 projektů splnilo podmínky př i jatelnosti a prošlo 
administrativní kontrolou. 

     Projekt předložený Farní charitou Nové Hrady se umístil na prvním místě. 

Budeme rádi, když si uděláte čas a přijdete si poslechnout hezkou muziku  
a zároveň tím  podpoříte i činnost naší organizace. 

Matějská pouť 
     29 .3 .2010 po jedeme 
s klienty na Matějskou pouť. 
Tento den totiž mají handica-
povaní volný vstup nejen na 
veškeré atrakce Matějské pou-
tě, ale také třeba do Mořského 
světa, apod.  
     Dále také díky sponzorské-
mu daru byla snížena cena za 
dopravu z původních 250 na 
pouhých 100 Kč.  
     Takže  nám zbývá jenom 
přichystat velkou svačinu, 
pomodlit se za příznivé počasí 
a dobrou náladu snad ani není 
potřeba připomínat, protože tu 
máme s sebou stále. 
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Přehled příjmů a výdajů farností za r. 2009 

• Pro snížení spotřeby elektřiny byly v kostele v Nových Hradech nainstalovány spínací hodiny a aku-
mulační kamna budou zapínána pouze 1 den přede mší sv. 

ERF Nové Hrady a ERF Proseč 

Informace z matriky  
za rok 2009 

Proseč - křty: 

Dominik (Savio) Rejman  
Adéla Třasáková  
Veronika Kölblová  
Václav Sejkora  
Radim Kramář  
Mikuláš (Šimon) Drahoš  
Dominik Nešetřil  
Marek Rabas  
Tibor Pichl  
Martin Melichar  
Lenka (Eva) Zavoralová  
Filip Zerzán  
Ročňáková  
Kaleja  
Jan Dvořák  

Proseč - svatby: 

Ševčík - Minxová  
Pešek - Dostálová  
Čermák - Vodvárková  
Košňar - Dopitová  
Broulík - Zavoralová  
Mareš - Holomková  

Proseč - pohřby: 

Marie Soukalová  
Helena Večeřová  
Ludmila Zavoralová  
Anežka Kosová  
Václav Tomášek  
Anna Vágnerová  
Marie Čižinská  
Marie Štrumfová  
Božena Soukalová  
Marie Chrudimská  
Jaroslav Šplíchal  

Nové Hrady - křty: 

Daniel (Jan) Peterka  
Kryštof Svoboda  
Tadeáš Svoboda  
Helena Štiková  

Nové Hrady - svatby: 

Drábek - Krejsová  
Hatoň - Brokešová  

Nové Hrady - pohřby: 

Marie Truhlářová  
Marie Malá  
Božena Žďárová  
Jaroslava Votroubková  
Jaroslav Karal  
Josef Konývka  
Anna Halousková  
Miloslav Švec  

Po svém velkém ponížení Ježíš z hrobu vstal 

a své Matce jako první, Vzkříšený, se ukázal. 

Zaplesalo srdce její, že ho vidí živého, 

s velkou láskou objala jej, jako kdysi malého. 

Magdaléně, učedníkům On se také zjevoval, 

zavřenými dveřmi přišel, Pokoj svůj jim přál. 

 

Děkujem Ti, Otče v nebi, žes nám Syna svého dal, 

uděl nám všem milost svoji, aby každý  

z hříchů vstal. 

Prosíme Tě s velkou vírou, nesvornost ať ustane, 

Pokoj Syna vzkříšeného v srdcích našich zavládne. Marie Šplíchalová, Nové Hrady 

PŘÍJMY  Nové Hrady Proseč 
Nájemné   2 761.00   10 000.00 

Sbírky pro potřeby farnosti   117 167.00   240 593.00 

Sbírky k odeslání   76 183.00   115 009.00 

Dary fyzických a právnických osob    19 386.00   121 467.00 

Ostatní       25 899.00 

Příjmy celkem 215 497.00 512 968.00 

VÝDAJE Nové Hrady Proseč 
Bohoslužebné výdaje   300.00   23 231.00 

Režie celkem:  71 595.00   106 717.00 

z toho: elektřina 59 647.00   37 204.00   

  plyn     45 488.00   

  uhlí 8 708.00  6 188.00   

  ostatní režie (vodné, odpady…) 3 214.00   12 166.00   

  kancelář     5 671.00   

  poštovné 26.00       

Podíl na společných výdajích farností  20 337.00   30 506.00 

(farnost N. Hrady hradí 40%, farnost Proseč 60%; kancelářské potřeby, 
potřeby pro náboženství, hostie, tiskoviny, autobus...) 

      

        

Ostatní výdaje       41 561.00 

Opravy památek : nátěr střechy kostela v Chotovicích  18 194.00     

  9 520.- a ostatní       24 500.00 

Odeslané sbírky a příspěvky diecézi celkem:   79 962.00   102 311.00 

z toho: odvod sbírek na cizí účely 47 536.00  64 189.00   

  ostatní     7 940.00   

  odvod sb. na cizí účely z r. 2008 19 986.00  5 515.00   

  Fond solidarity 11 440.00   23 667.00   

  příspěvek na účetnictví 1 000.00  1 000.00   

Příspěvek na zvon   30 000.00     

Nákup dlouhodobého majetku (kamna)     14 407.00 

Daň z nemovitostí   1 238.00   395.00 

Charitativní výdaje       277.00 

Výdaje celkem 221 626.00 343 628.00 
Sbírky za rok 2009 neodeslané do 31. 12. 2009 50 820.00 

Zůstatek pokladny k 31.12.2009   19 458.00   38 772.00 

Zůstatek účtu k 31.12.2009     76 996.00   369 431.00 



Farní společenství:  

časopis pro vnitřní potřebu  
farností  Proseč, Nové Hrady a Perálec.  

Duchovní správa: Mgr. Zdeněk Mach 
tel.: 603 275 062. 

Těšíme se na vaše příspěvky, 
 které můžete zasílat na e-mail: 

fs@1969.cz 

Uzávěrka příštího vydání:  
23. 5. 2010. 

Sekání trávníku 
     Pohled z okna nám jaro sice nepřipo-
míná, ale snad zítra či pozítří… A protože 
se už v květnu sekají trávníky, chtěli jsme 
vás opět poprosit o spolupráci. Doufáme, 
že i v roce 2010 můžeme počítat 
s pomocí vás všech, kteří jste sekali 
v loňském roce. Pokud některý ze 
„sekáčů“ nesouhlasí s umístěním svého 
jména na seznamu, ať se prosím ozve na 
číslo 732 732 590 nebo otci Zdeňkovi. 
Rádi uvítáme i nové pomocníky, kteří by 
se chtěli zapojit. Děkujeme všem, kteří 
jste se o hezký vzhled okolí kostela a fary 
zasloužili.       
                        

PRF Proseč 

Květinová výzdoba 
     Blíží se nám Velikonoční svátky a 
jako každý rok, chystáme se i letos na 
slavnostní květinovou výzdobu. Právě 
k tomuto účelu je, v kostele v Nových 
Hradech - vzadu, krabička s nápisem 
„Kv ětiny“. 
     Za každý vhozený peníz vám všem 
předem Pán Bůh zaplať, bude využit ke 
svému účelu. 

Markéta B. 
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Setkávání manželů  
v novohradské farnosti      

     Již dvakrát proběhlo setkání pro 
manžele v naší farnosti. Rádi bychom 
pozvali další manželské páry, protože 
toto setkání je otevřené pro všechny, 
kteří chtějí rozvíjet svá manželství. 
Chtěli bychom, aby každé setkání 
bylo zaměřeno na určitou oblast man-
želského soužití. Přijměte tedy pozvá-
ní na příští setkání, které se uskuteční: 

     Drazí přátelé, snad 
jste již v minulém 
roce mohli zazname-
nat, že se farní rada 
snažila nějakým způ-
sobem  zabezpečit 
údržbu prostor okolo 
kostela-sekání trávy, 
úklid na faře, apod. 
Dá se říci, že  napří-
klad sekání trávy, 
formou střídání slu-
žeb několika skupin, se osvědčilo a 
chtěli bychom v tomto systému pokra-
čovat i v letošním roce. 
     Obecně se dá říci, že práce okolo 
kostela se dají rozdělit do dvou skupin. 
Do první skupiny patří jakási dlouho-
dobá představa o tom, co chceme vše 
dělat a jedná se tedy především o akce 
náročné jak realizačně,  tak také přede-
vším co do financování. V tomto směru 
je plánováno podání projektu na prove-
dení rekonstrukce fary (sociální zaříze-
ní, vytápění, zřízení kluboven, venkov-
ní omítka apod.), farní stodoly (oprava 
střechy, dokončení úpravy „orlovny“, 
úprava vnitřního prostoru vlastní 
stodoly), a realizace opravy venkovní 
omítky kostela. Uskutečnění těchto 
představ bude záležet především na 
získání finanční dotace a také, a to 
možná na prvním místě, na zájmu a 
aktivitě nás farníků. Bez zájmu a naše-
ho nasazení by to byl jen bezduchý 
projekt. 
     Na realizaci takového většího pro-
jektu se můžeme připravit již nyní a to 

vlastní aktivitou a 
zájmem o to, co je 
možné udělat za mini-
málních finančních 
nákladů  a co pro 
zkrášlení okolí kostela 
má zásadní význam. 
     Jedná se právě na-
příklad o pravidelné 
sekání trávy, úklid 
farní zahrady, dvora a 
jiné každodenní práce, 

které je třeba pravidelně vykonávat. 
     V nadcházející době bychom tedy 
rádi dokončili úklid dřeva ze stodoly, 
další úklid a vyklizení prostor stodoly 
(půda, patro), úklid pokáceného dřeva 
z farní zahrady, úklid farního dvora. 
     Větší akcí, která je naplánována na 
jaro, je vybudování dlážděného chodní-
ku od parkoviště k hlavnímu vchodu do 
kostela. 
     Všechny tyto práce budeme schopni 
realizovat jedině tehdy, kdy se do nich 
zapojí co nejvíce farníků; některé jsou 
náročnější a je zapotřebí silných rukou 
mladších, některé zvládnou i mladí pod 
vedením někoho staršího, nebo starší 
lidé, kteří jsou ještě aktivní. Obracíme 
se tedy, drazí přátelé, na vás všechny 
s výzvou o pomoc. Domníváme se, že  
náš vztah ke kostelu je i určitým vyjád-
řením naši víry a naší věrohodnosti jako 
křesťanů. Zkusme  tedy společně vyko-
nat, jistě to upevní i naše farní spole-
čenství. 

Farní a ekonomická rada  
farnosti Nové Hrady. 

„T„T ENEN  DĚLÁDĚLÁ  TOTO  AA  TENTEN  ZASZAS  TOHLETOHLE, ,   
AA  VŠICHNIVŠICHNI  DOHROMADYDOHROMADY  UDĚLAJÍUDĚLAJÍ  MOCMOC.“.“   

Mše svaté v České Rybné     

     Pravidelně jednou za měsíc bývá 
v České Rybné u p. Bohouše Černíka 
sloužena mše svatá. Tuto milost nám 
zprostředkovává náš pan farář otec Zde-
něk Mach. Schází se nás celkem dost, 
ale ještě by se mezi nás mnozí vešli. 
Přijíždějí zblízka i zdáli a všichni jsou 
srdečně vítáni. Chtěli bychom touto 
cestou panu faráři poděkovat a popřát 
jemu i všem farníkům překrásné svátky 
velikonoční a pozvat vás na mši svatou 
12. dubna v 15.30 k Bohouškovi do 
České Rybné. 

           Růžena Košňarová 

v pátek 16. 4. 2010 od 20 hodin 

v Chotovicích v domě sv. Josefa 

téma: „Priority v manželství“. 

 

 


