
Každý trn v Tvé koruně  

chci láskou v růži proměnit, 

abys to bodavé píchání  

už necítil jsi víc.   

Za naši pýchu  

vzal jsi tu korunu, 

kéž milost Tvá ji promění  

v hlubokou pokoru.  

Za tvoji lásku, Ježíši,  

chceme Ti vděčni být 

a pýchou už víc nehřešit.     

 Marie Šplíchalová, Nové Hrady 

 Farní 
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 společenství 

Milí farníci, 
     zdravím Vás pěkně ve chvílích, kdy prožíváme postní dobu, období přípravy na 
Velikonoce. Co očekáváme od Velikonoc? Čím pro nás jsou? Jak je prožíváme?  
Co si z nich odnášíme? 
     Velikonoční svátky jsou velikou radostí a oslavou nového života, který přináší 
Pán Ježíš. To chápeme a vnímáme jistě všichni, ale jak to prožíváme… Většina lidí 
věřících i nevěřících prožívá tyto chvíle jako svátky jara, svátky určité hojnosti, 
radosti.  Je to jistě krásné a v člověku to vyvolává pěkné emoce, ale je to jen 
povrchní. Vnímám, že i mnozí z nás křesťanů se zaměřují na krásné a emotivní 
prožití Velikonoc v krásných a bohatých velikonočních obřadech. Avšak i v tomto 
můžeme často zůstat na povrchu. Tyto úžasné obřady nám však mají být 
prostředkem (pomocí), jak více pochopit a přijmout učení Ježíše Krista, vybídnout 
nás k jeho následování jako vzoru.  Jsme však opravdu ochotni zcela přijmout 
Ježíšovu výzvu k následování?  To znamená především, umět svůj život se všemi 
jeho činy, úvahami, rozhodnutími, ať v malých či velkých věcech, v důležitých či 
méně důležitých, týkajících se pouze mne nebo někoho dalšího, stavět na základě 
Ježíšova učení. Na lásce, která nehledá sebe, svoji vůli, ale vůli Otce, dobrého a 
milujícího Boha Otce. Ježíš se vzdává svých lidských představ, plánů, přání proto, 
aby naplnil vůli Otce, kterého nekonečně miluje, neboť kvůli tomu přišel na tento 
svět. A na tomto základě vyrůstá úžasné a velkolepé dílo, přesahující všechna 
proroctví a tužby lidí. Bůh přebývá s lidmi a bez jejich zásluh je zachraňuje a nabízí 
nesmírně krásný a úžasný život v Jeho království („Co oko nevidělo a ucho 
neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.“). 
Jasně spatřujeme, že k pravé velikonoční radosti docházíme skrze lásku k Bohu, 
která nás vede k tomu, abychom hledali a uskutečňovali vůli Boha Otce a své 
vlastní vůli umírali. To je náplň postní doby, aby v době velikonoční více zasvitl 
Boží plán s námi a jasně zazářilo Boží vítězství ne nad námi, ale nad tím, co nás 
zotročuje a „zabíjí“ – to je nad hříchem. V tom spočívá naše velikonoční radost, že 
jsme osvobozeni, zachráněni, milováni a provázeni samotným Bohem. 

(pokračování na str. 2) 
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Postní duchovní obnova v Chotovicích 

 

PRAVDA 
Kolik omylů a pochybností 

nosíme jako jistotu 

a místo ANO  řeknem  SNAD 

věříce lži co opakujem 

s Pilátem myjeme si ruce 

co je to PRAVDA chcem se ptát! 

Eva Skalníková 



Liturgie velikonoc 
     Drazí přátelé, rád bych doplnil některé věci k uspořádání bohoslužeb 
o velikonočních svátcích.  Jako ohlas na prosbu rodičů menších dětí jsme 
naplánovali obřady velikonočního tridua tak, aby se časově v Proseči a 
Nových Hradech nepřekrývali a rodiče se u svých ratolestí mohli 
vystřídat. Nejspíš pro vás bylo velkým překvapením, že jsme změnili 
radikálně čas Velikonoční vigilie v Proseči.  Ta se uskuteční v 5.00 hod. 
ráno v neděli. Jedná se o stejnou bohoslužbu se všemi částmi, jako 
byla dříve v sobotu večer. Navíc bude při této slavnostní mši sv.              
(i v sobotu v Nových Hradech) pokřtěna naše katechumenka. Tuto vigilii 
je možné slavit dle liturgických předpisů od západu slunce do jeho 
východu. Některé farnosti ji slaví v neděli ráno a mají s tím dobré 
zkušenosti. Po počátečních obavách a prvním zážitku si tento čas 
bohoslužby většina farníků oblíbila. Řekl bych, že i z biblického hlediska 
se můžeme více přiblížit tomu, co prožívaly ženy, když přicházely 
pomazat mrtvého Ježíše. 
     Těším se na pěkné a požehnané prožití velikonočních svátků s vámi 
se všemi.  

o. Zdeněk 

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

PROSEČSKÁ SCHOLA  
HLEDÁ POSILY 

NA VELIKONOČNÍ 
 VIGILII 

Jsi-li muž anebo žena 
darem zpěvu obdařena, 

se svým hlasem dělat divy 
můžeš z ptačí perspektivy. 

Na kůru je místa dost, 
zpívej s námi pro radost. 
Nacvičíme za tři zkoušky 

noty různé délky, tloušťky. 
Přetrhnem si noční snění 

a v pět ráno na Vzkříšení! :-) 

     Prosíme muže a ženy i chlapce a dívky, kteří 
mají chuť s námi zpívat, aby se hlásili buď 
osobně,  nebo na čísle 777 230 689 (Ludmila 
Řebíčková).  

Termíny zkoušek:  

neděle 3.4. po mši sv.  

sobota 9.4. po večerní mši sv.  

(tj. cca v 18:30)  

v neděli 17.4. po mši sv. 

http://nahodne-seskupeni-nazivo.webnode.cz/
news/velikonoce-2011/ 

Malé ohlédnutí 
     Ještě než nastal postní čas, mnozí si užívali masopustního veselí         
na různých akcích. My jsme si vybrali zimní rej masek v Perálci.  Bylo to 
už po páté v historii dětského společenství a letos poprvé ve spolupráci     
s Obecním úřadem v Perálci. Účast byla hojná a rozmanitost masek 
udivující. Poděkování patří samozřejmě manželům Renzovým, kteří 
připravili nejen pro děti, ale i pro dospěláky množství her a soutěží, a 

nezapomněli ani na 
sladkou odměnu pro 
všechny. Překvapením i 
pro pořadatele byla 
přítomnost reportéra 
Českého rozhlasu, který 
s některými odvážlivci 
udělal pár rozhovorů na 
mikrofon. 
     S p o k o j e n o s t  s 
průběhem karnevalu 
byla vidět na všech 
zúčastněných a už nyní 
se těšíme na další 
společnou akci.  
     Toliko slovem. A 
kdo by se chtěl 
pokochat i obrázky, 
může si je vyhledat     
na webových stránkách 
farního společenství.  
 

Eva Skalníková  

Milí farníci, 
(dokončení ze str. 1) 

     Chci Vám všem z hloubi duše popřát krásné, 
hluboké a opravdové prožití Velikonoc v radosti 
z Boží nekonečné lásky, která se nám ukázala a 
stále ukazuje. 
     Těším se na společné prožití Velikonoc, které 
letos bude, jak v Proseči, tak v Nových Hradech, 
obohaceno o to, co je s nimi těsně spojeno, a to 
je křest dospělého. V Proseči přijme křest paní 
Světlana Drahošová a v Nových Hradech paní 
Milada Šplíchalová. Nevím, jestli jste takovýto 
křest zažili. Možná to bude poprvé, a proto také 
silnější příležitost připomenout si a obnovit svůj 
vlastní křest, který jsme většinou prožili jako 
malí a vůbec si ho nepamatujeme. 
     Všem Vám žehnám a vyprošuji Boží milosti 
(dary), které zvláště potřebujete. 

Váš o. Zdeněk 
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Paškál v našich srdcích 
     Doba masopustu skončila v úterý 
před Popeleční středou a nastala doba 
záhadná – tajemná doba postní. Jen Ty, 
Pane, víš, jak mnoho záleží na nás, jak 
tuto dobu prožijeme. Zda nám bude 
k užitku, či v náš neprospěch. Prosíme 
Tě, Pane, pomoz nám, až Tě budeme 
provázet cestou křížovou, abychom Tě 
dokázali ještě více milovat pro Tvé 
utrpení a také Tě dokázali milovat ve 
všech svých bližních. Dej nám také 
hodně síly, aby náš půst vycházel ze 
srdcí nás všech a vycházel jen z velké 
lásky k Tobě. 
     Přibývá den i světla a také přibývá 
mnoho radostí ze všeho nového, co 
nám dáváš. A ze všeho, co nás v naší 
farnosti potkalo a ještě potká. V neděli 
27. 2. nás při mši svaté doprovázel 
krásný zpěv novorozeňátka. To se 
přišel pochlubit maličký Brabeneček a 
my všichni ho u nás vítáme a vkládáme 
do Tvých rukou celý jeho život i život 
jeho rodičů i sourozenců a modlíme se 
za Tvé požehnání pro jejich rodinu. 
Nechť jim toto krásné děťátko roste 
k jejich i Tvé radosti. 
     A také máme velkou radost z našeho 
pana faráře. Má totiž krásnou novou 
bílou a hodně teplou komži, ve které 
mu je určitě krásně teplo a už nám nebude nikdy stonat. Úplně jsme se 
ve středu před mší svatou lekli, že nás navštívil sám Svatý otec 
Benedikt XVI., ale to byla jen první reakce. On totiž má tu komži 
hodně sněhobílou a po německu hodně naškrobenou. 
     Také se moc těšíme na sobotu 26. 3. v Chotovicích na setkání 
farností s paterem Hubálkem. Určitě nám s ním bude moc dobře, jako 
v době, kdy k nám z Luže dojížděl každou neděli. Také se velice těšíme 
na prosečské farníky, kteří k nám přijedou. Také mládež měla setkání 
na sv. Josefa s paterem Peškem v Proseči. Určitě to bylo velice pěkné a 
obohatili jste se o krásné zážitky. A také vás, mladé, prosíme, (i když je 
to možná zbytečné), nezapomeňte na stavění velkopátečního kříže, je to 
vaše krásná tradice, která trvá už hodně roků. A my vám to nemusíme 
připomínat. Předem vám všem velký dík. A také vám moc děkujeme za 
krásně provedenou křížovou cestu v neděli 13. 3. Bylo to moc krásné a 
dojemné. Tento zážitek nás provázel celou neděli i celý týden. Moc 
velký dík. Jen v takových aktivitách pokračujte dále. Jsme na vás hrdi a 
máme vás moc rádi. 
     A nakonec vám všem i sobě přejeme a vyprošujeme, abychom 
všichni společně a opravdově prožili hloubku a tajemství Květné neděle 
a Svatého týdne. A potom už jen radostné a požehnané Velikonoce. 

 

     Drazí mladí lidé, bratři a sestry, milé děti a vážený pane faráři, 
přejeme vám z celého srdce, aby paškál ve všech našich srdcích zažehl 
první paprsek vycházejícího slunce o velikonoční neděli tím jasným a 
nefalšovaných plamenem a jen tou pravou láskou. 

vaši senioři 

     Maminky s dětmi předškolního věku, 

které RC již rok navštěvují, vytvořily 

příjemný kolektiv a stále rády mezi sebe 

přivítají další maminky, tatínky a jejich 

děti.  

     Lektorka společně s maminkami 

připravují pro děti širokou škálu aktivit, 

mezi které patří výtvarná a hudební 

dílnička, hry, říkadla, nebo třeba malé 

výlety po okolí Proseče.  

     Minimálně jednou za měsíc bývá 

program pro maminky (tvoření pro dospělé, 

besedy, přednášky).  

 

Rodinné centrum Mikeš 
aktivity i pohodové chvíle  

pro rodiče s dětmi od 0-7 let věku 

Otevřeno: 

• úterý 9-12 hodin  
 (pro děti 0–3leté) 

• čtvrtek 9-12 hodin a 14-17 hodin 
(pro děti 3–7leté) 

Příspěvek za program je 10 Kč za dítě,                
za každého dalšího sourozence 5 Kč. 

Náročnější programy (korálkování, technika 
decoupage, apod.) 20 Kč za osobu. 

Děti do 1 roku zdarma. 

 
Kontakt: Ludmila Řebíčková 731 598 803, 

rcmikes@email.cz 

www.rcmikes.webnode.cz 

Proseč 1 (římskokatolická fara) 

Rodinné centrum 

Mikeš  
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1. květen 
sv. Josefa, dělníka 

Svatý Josef – pěstoun Páně 

dobrý příklad mužům dal, 

ve své dílně jako tesař 

pro Ježíše pracoval. 

I ta práce obyčejná 

může duši posvětit, 

když je s láskou vykonaná 

pro Boha – a všechen lid.           

Marie Šplíchalová 

Dětem 
     V letošním roce 
slavíme 800 let od 
narození sv. Anežky 
z rodu Přemyslovců, 
která se narodila v roce 
1211. Její otec Přemysl 
Otakar I. byl první 
dědičný český král a 
vládl v letech 1197-
1230. V mládí se 
zúčastnil se svým 
bratrem Vladislavem 
křížové výpravy. 
Bojoval v Palestině pod 
velením slavného anglického krále 
Richarda III., zvaného „Lví srdce“. 
     Přemysl Otakar I. se narodil v roce 1155 
a celé mládí až do roku 1197 prožil 
v Evropě u významných královských a 
knížecích dvorů. První manželka byla 
Adléta Míšeňská. Z tohoto manželství měl 
také dceru Markétu, která se stala 
manželkou dánského krále Valdemara II. a 
nazvali ji královnou Dagmar, „Hvězdou 
jit řní“. 
     Přemysl byl velký diplomat a v září či 
v říjnu 1198 jej Filip Švábský nechal 
korunovat českým králem. Roku 1212 po 
vydání Zlaté buly sicilské jsou Čechy 
vyňaty ze svazku Německé říše. Češi si 
sami volí krále a český král zůstává jedním 
ze sedmi kurfiřtů, kteří jsou oprávněni volit 
římského krále. 
     Z druhého manželství s Konstancií 
Uherskou měl Přemysl devět dětí, mimo 
jiné krále Václava I.  Konstancie v roce 
1240 v Tišnově na Moravě  založila ženský 
klášter cisterciaček pojmenovaný „Porta 
Coeli“, který se dochoval v původní 
podobě až do dnešní doby. Královna 
Konstancie je zde i pohřbena. 
     Anežka se narodila v roce 1211 jako 
deváté dítě. Byla vychovávána v klášteře 
v Třebnici ve Slezsku společně se sestrou 
Annou a později v klášteře v Doksanech. 
Jako velmi mladou ji otec zasnoubil se 
synem císaře Fridricha II., budoucím 
Jindřichem VII., a proto byla vychovávána 
na dvoře vévody Leopolda jako budoucí 
panovnice. Zasnoubení bylo zmařeno 
sňatkem Jindřicha s Markétou 
Babenberskou. Ve čtrnácti letech byla 
zasnoubena s anglickým králem Jindřichem 
III., který však zasnoubení později zrušil. 
Posledním nápadníkem byl stárnoucí 
Fridrich II., ale Anežka ho odmítla. 
Společně s bratrem Václavem I. založila v 
Praze špitál sv. Františka (1232) a roku 
1234 vstoupila do nového kláštera klarisek 
v Praze na Starém městě, ve kterém          

se později stala před-
stavenou. V jejím 
duchovním rozhodování 
ji ovlivnila sestřenice 
Alžběta Durynská, která 
zemřela velmi mladá a 
již v roce 1235 (čtyři 
roky po smrti) byla 
prohlášena za svatou. 
     O Anežce se vypráví, 
že byla velmi pokorná a 
poslušná, libovala si v 
chudobě a trýznila své 
tělo. Věnovala se 

modlitbě a měla velkou úctu ke Svátosti 
oltářní,  velkou   lásku k utrpení  a kříži 
Kristovu,  kterou   projevovala v lásce k 
sestrám a také ubohým a utlačovaným. Již 
tenkrát žila svatý život a můžeme ji 
pokládat za duchovní matku rodu 
Přemyslovců.  Založila mužský řád 
Českých křižovníků s červenou hvězdou. 
     Když se roku 1249 vzbouřil její synovec 
Přemysl Otakar II. proti svému otci 
Václavu I., Anežka byla tou, která usmířila 
jejich spor. Svého synovce nadále 
podporovala ve svých modlitbách, zvláště v 
době bitvy na Moravském poli 1278. Dne 
26. srpna toho roku při svých modlitbách 
měla vidění, jak Přemysl na Moravském 
poli umírá. Toto vidění se naplnilo a smrt 
synovce Přemysla Otakara II. Anežku 
velmi zasáhla. Další ranou pro ni byly 
poměry, které panovaly v Českém 
království. Braniboři zde loupili a vraždili, 
lidé umírali na mor. Anežka se i přes 
nedostatek v klášteře ze všech sil snaží 
podporovat hladové a pronásledované. 
V tom je jí velkou oporou bezmezná 
důvěra v Boží pomoc. Tyto těžkosti ji 
velmi vyčerpávaly, a tak v roce 1282 umírá 
v klášteře na Františku v úctyhodných 71 
letech. 
     Po její smrti roku 1328 se snažila její 
příbuzná královna Eliška Přemyslovna o 
její kanonizaci, později i Karel IV.  K úctě 
oltáře byla však pozdvižena až roku 1874, 
kdy byla blahoslavena. V 19. a 20. století 
byla již Anežka považována národem za 
svatou. Svatořečení se český národ dočkal 
12. listopadu 1989 v Římě od papeže Jana 
Pavla II., které bylo předzvěstí politických 
změn v Československé republice. 
     Anežka je jednou z největších žen naší 
historie a mocnou mravní oporou našeho 
národa. Jistě právem ji sochař Myslbek 
zařadil mezi svaté zemské patrony na 
monumentálním sousoší sv. Václava 
v Praze na Václavském náměstí. 

připravil Jaroslav Cibulka 

 

1. Jak se jmenuje poslední 
neděle před velikonocemi? 

2. Kolik zastavení má křížová 
cesta? 

3. Na Zelený čtvrtek si 
připomínáme ustanovení… 

4. Jakou událost si připomínáme 
na Květnou neděli? 

5. Velký pátek je den přísného… 

6. Jak se nazývá krátké období 
veselí před popeleční 
středou? 

7. Který český světec se 
zobrazuje s Ježíšovým křížem 
v náručí? 

     V tajence se skrývá název 
posledních tří dnů na pomezí 
postní a velikonoční doby.  
     Zelený čtvrtek, Velký pátek a 
Bílá sobota se zkráceně nazývají 
„Velikonoční _______.“ 

1.                  

2.                   

3.                      

4.             do Jeruzaléma 

5.                 

6.                    

7. sv. Jan                   

Svatá Anežka Česká 
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NECHÁME  SE  OŠIDIT? 
     V neděli 13. března jsem odcházela ze mše svaté jako politá studenou sprchou a 
bylo mi vyloženě do breku. Důvodem bylo oznámení pana faráře, že na Bílou 
sobotu nebudou obřady. Pro mě osobně je to velice nemilé překvapení, že největší 
svátky, na které se celý rok těším, nádherné obřady, budou ochuzeny o tu 
nejkrásnější noční vigilii, která má své neopakovatelné kouzlo. Vše má svůj čas, 
jak noční vigilie, tak i mše svatá na Boží hod, kdy velikonoční ráno má úplně jinou 
atmosféru. Myslím si, že ne všechno staré a roky praxe prověřené je špatné. Že 
církevní otcové,  kteří  konání  obřadů takto stanovili, k tomu měli dobré důvody a 
měli vše dobře promyšlené. Je mi to velice líto, ale budu tímto uspořádáním 
donucena pátrat po okolních farnostech, kde pořad bohoslužeb bude probíhat 
postaru. 

Marie Víšková ml. 

Wiki - bráško, vzpomínáš? 
z deníčku vlčete... před dávnými léty... 

     Schůzku jsme zahájili pokřikem, 
zazpívali jsme na začátek píseň 
"Poštorenská kapela"... Jirka a já jsme 
zpívali falešně. Mám raději písničku "Tři 
kříže"... Ta písnička mě učarovala. Na příští 
schůzce se naučíme zase novou písničku, 
abychom měli v zásobě na tábor. Čteme si 
několik kapitol z knížky "Hoši od Bobří 
řeky". Mám tu knížku rád. Pak jsme si 
zahráli kimovku. Museli jsme si 
zapamatovat 15 věcí. Chvilku jsme se mohli 
na ně dívat, abychom si je zapamatovali. Já 

jsem jich pamatoval 10. To jsem byl rád, to bylo docela dost. Nejvíce se mě líbila 
hra s desetníkem. To jsme se nasmáli. Nechtěli jsme ani končit a chtěli jsme stále 
hrát... Bratr vedoucí nám vyprávěl o hygieně. Nabádal nás zvláště k čistotě bot. 
Říkal nám, že když máme čisté boty, že vypadáme čistě po celém těle. Abychom 
nechodili zmačkaní, abychom hleděli na svůj zevnějšek, aby na nás bylo vidět, že 
jsme pořádní. Zdůrazňoval nám, jak máme být pozorní k mamince a všem doma. Já 
raději dělám s maminkou, rád vařím... Když pomáháme doma nebo když 
pomůžeme někomu ze starších lidí, děláme dobrý skutek. Vlčata mají dělat alespoň 
jeden dobrý skutek za den. Ale já jich udělám víc, docela se mě to daří. Taky jsme 
si vyrobili z modelíny stanový tábor... Měl jsem to pěkné. Pak jsme uklidili 
klubovnu. Rozloučili se pokřikem. Těším se na sobotu. Půjdeme na společný 
turisťák asi k Panskému stolu. Tam si opečeme vuřty a chleba. Mňam... Budeme 
tam mít i hru v přírodě. To bývá moc dobré...         
     Deníčku, už musím končit. Sejdeme se zase v sobotu a to bude zase psaního a 
zážitků. Tvůj W i k i. 

(vzpomínala Bystra)  

Ohlédnutí  
za rokem 2010  

v našich farnostech 

V roce 2010 bylo v našich farnostech 
23 křtů, 5 prvních  svatých přijímání, 

6 svateb a 21 pohřbů. 

Proseč 
Pokřtěni:  
Tomáš Josef Roušar, Tereza Marie 
Jehličková, Alena Bohumila 
Drahošová, Aneta Monika Skalníková, 
Karolína Anežka Anna Mencová, 
Barbora Tereza Čermáková, Michaela 
Marie Košňarová, Klára Jánová, Adéla 
Růžena Jetmarová, Lucie Anežka 
Zvolánková, Jiří Jakub Zvolánek, Karel 
Jiří Břeň, Anna Marie Sládečková, 
Barbora Magdaléna Sládečková, 
Adéla Lucie Vraspírová, Jakub Jan 
Stříteský, Zuzana Poslušná, Zuzana 
Anna Holomková a Ondřej Josef 
Víšek. 

První svaté přijímání:  
Vojtěch Čermák, Adéla Zvarová a 
Barbora Zvarová. 

Oddáni:  
Jana Lacmanová a Petr Netolický, 
Petra Flídrová a Josef Soukal, Jana 
Roušarová a Petr Vít, Jana Velecká a 
Jakub Trynkl. 

Pohřbeni:  
Miroslav Vobejda, Jiřina Boháčová, 
Božena Rabová, František Drahoš, 
František Hanus, Marie Kovářová, 
Václav Peťura, Vladimír Krejčí, Josef 
Uchytil, Marie Pešinová, Anna 
Holomková, Marie Macháčková, 
Vratislav Laška, Josef Dudycha, Marie 
Sejkorová a Josef Kubeš. 
 

Nové Hrady 
Pokřtěni:  
Aneta Klára Krejčí, David Stanislav Jiří 
Šplíchal, Nela Veronika Salátová a 
Matyáš Jan Křtitel Šimek 

První svaté přijímání:  
Pavel Nádvorník a Lucie Přikrylová 

Pohřbeni:  

Josef Černý, Milada Řeháková, Jiří 

Řehák, Jan Axmann a Marie Severová. 

Republika a celý svět pomáhá Japonsku 
P o m o z t e  i  v y !  

Odešlete dárcovskou sms ve tvaru: DMS ADRA na číslo 87777 

(dárce potvrdí vaši DMS textem a poděkováním) 

více na informaci www.adra.cz 

děkuji Marie 



     Po předešlých úspěších charitních plesů jsme se rozhodli, že  přes nelehké 
organizační přípravy i letos ples uspořádáme. 
     Dne 19. února se do sokolovny v Makově u Litomyšle ubíraly skupinky 
dobře naladěných a především slavnostně oblečených lidí z blízkého okolí i 
daleka. Ples začínal v osm hodin večer a na sále už bylo z předprodeje opravdu 
jen málo míst k sezení, která se velice rychle obsadila. K tanci a poslechu 
výborně hrála hudební skupina Chorus, pod vedením pana Jaromíra Bečky. 
Tanečníci z Vysokého Mýta se postarali o předtančení. Velmi příjemným 
zpestřením pro všechny přítomné byla módní přehlídka dobrovolných modelek 
z řad pracovnic farní charity. Přátelskou a slavnostní atmosféru umocňovala 
bohatá tombola s věcnými dary od sponzorů. V tombole se sešlo více než 400 
cen. Bohaté občerstvení a dobrá kuchyně byla již samozřejmostí. Podle ohlasů 
veřejnosti, návštěvnosti plesu a výtěžku, se ples opravdu vydařil a my se bu-
deme snažit, aby byl příští rok ples stejně tak bohatý, originální, s velkou 
tombolou a usměvavými návštěvníky.  

F a r n í  s p o l e č e n s t v í  s t r a n a  6  d u b e n  -  k v ě t e n  2 0 1 1  

Valentýnský ples 
Po čtvrté na Valentýnském plese. 

     Ve středu 16. února 2011 jsme přijali pozvání do Svitav na Valentýnský ples, 
který pořádali pracovníci Domova na rozcestí. Na ples jsme se chystali již         
po dopolední svačině, převlékali jsme se do šatů, obleků, česali si vlasy a 
malovali se, abychom zejména my ženy, byly ještě krásnější. Po obědě jsme 
vyrazili. Ve Svitavách jsme byli uvedeni na sál, kde jsme měli na sto-
lech  připraveno výborné občerstvení. Sál byl krásně nazdoben a všude na nás 
dýchala valentýnská pohoda. Po jedné hodině začala hrát hudba a Marián 
Kučera, který celým programem provázel slovem i písní s doprovodem na ky-
taru, nás všechny vyzval na taneční parket… a tancovalo se až do večerních 
hodin. Program byl zpestřen soutěžemi a předvedením country a latinsko-
amerických tanců. Připravena byla i bohatá tombola, která nás moc potěšila. 
     Děkujeme moc za pozvání a těšíme se příští rok zase. 

Karneval 2011 
     Letos jsme se již po čtvrté sešli v Makově u Litomyšle v sokolovně, abychom 
si spolu zatancovali, zazpívali, zasoutěžili a užili si den v karnevalových 
maskách. Za dobu pořádání karnevalů byly letos cesty poprvé bez sněhu, takže 
jsme se všichni sešli, a to v hojném počtu. Pozvání přijali stacionáře z Moravské 
Třebové, Ledče nad Sázavou, Poličky, Rychnova nad Kněžnou, Litomyšle a 
Vysokého Mýta. Ze Svitav dorazili uživatelé z Domova na rozcestí. Každý rok 
přijdou i žáci Základní a Mateřské školy v Makově a v neposlední řadě děti         
z mateřské školky v Karli, které si pro nás připravily medvědí předtančení. Po 
celou dobu karnevalu zněla hudba pana Jaroslava Bečky  a příjemný hlas paní 
Niny, kteří to s naší velkou  podporou pořádně roztočili.  Po obědě  na nás  
čekalo  překvapení v podobě pana Pohádky z Vysokého Mýta z divadla Srdíčko, 
který nás zatáhl do pohádek O veliké řepě, Máše a medvědovi... 
     Všem princeznám, princům, andělům, Karkulkám, námořníkům, broučkům, 
beruškám, čertům, vodníkům, vílám a ostatním maskám děkujeme za to, že 
přijeli a užili si s námi krásný den a za rok se na vás budeme těšit zase. 

Srdečně vás zveme na 

VELIKONOČNÍ TRHY 

v neděli  

17. 4. 2011 

v Proseči  v 9:00 hodin 

a v Nových Hradech  

v 10:30 hodin      Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na přípravě plesu 
podíleli, všem, kteří věnovali věcné dary do tomboly a především všem, kteří     
na ples přišli a tímto nás podpořili. 
     Výtěžek plesu byl cca 30 000,- Kč a bude použit na dostavbu domu 
potravinové pomoci v Chotovicích. 

JARNÍ  
A VELIKONOČNÍ  

VAZBA 

BUDE PROBÍHAT  
V DOMĚ SV. JOSEFA 

DNE 18. DUBNA 2011  
OD 16:30 HODIN 

S SEBOU:  
PODLOŽKA POD VĚNEČEK, 

PŘÍZDOBY, MAŠLE… 

PŘÍZDOBY LZE ZAKOUPIT U NÁS 

CENA: 60.– Kč 

Informace z farní charity 



Proseč - intence a čtení  
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Kalendář Intence 
Čtení a žalmy: cyklus A 

3. 4. Za Václava Pokorného, otce a celý rod. 

7. 4. Za dar víry a Boží ochranu. 

10. 4. Za Luboše Drahoše, rodiče a sourozence. 

17. 4. Za Marii Třasákovou, Jana Krále, rodiče a celý rod. 

24. 4. Za Annu Sochovou, manžela a oboje rodiče. 

1. 5. Za Marii a Josefa Talackovy a celý rod. 

5. 5. Na úmysl dárce. 

8. 5. Za manžele Helešicovy a dva syny. 

15. 5. Za manžele Staňkovy, rodiče a sourozence. 

22. 5. Za Václava Pokorného, syna a za živé i zemřelé toho 
rodu. 

2. 6. Za Petra Hodana, rodiče a synovce Ottu. 

5. 6. Za Františka a Vítězslavu Reslovy a jejich rodiče i 
sourozence. 

19. 6. Za Aloise Šplíchala, manželku a děti. 

2. 4. Za Václava Jonáše. 

3. 4. Za Vlastu Hejdukovou, čtyři sourozence a za rodiče z 
obojí strany. čt: Růžena a Josef Roušarovi 

6. 4. Za sestru Majellu Feltlovou. 

8. 4. Za Marii a Miloslava Sodomkovy a jejich rodiče. 

9. 4. Za P. Josefa Boštíka, jeho sourozence a všechny 
zemřelé kněze. 

10. 4. Za rodinu Košňarovu a Krejčovu a Boží pomoc.       
čt: Marie Sodomková, Eva Davidová 

13. 4. Za dar zdraví a života, Boží pomoc a ochranu. 

14. 4. Za živé i zemřelé z rodiny Jiskrovy. 

17. 4. Za Františka Skálu, čtyři sourozence a rodiče z obojí 
strany. čt: Lucie a Marie Kulhavých 

20. 4. Na úmysl dárce. 

21. 4.  čt: Andrea a Martin Odehnalovi 

24. 4. Za Vojtěcha Košňara, rodiče Košňarovy a Soukalovy. 

  čtení: 1. Vlasta Talacková, 2.Jiří Talacko, 3. Iva 
Košňarová, 4. Josef Roušar ml., 5. Josef Soukal, 6. 
Jaroslav Jána, 7. Petr Jána, ep. Miroslav Vobejda 

25. 4. Za Annu Holomkovou, celou rodinu a za uzdravení 
nemocných v rodině. čt: Libuše Halámková  

30. 4. Za Vladimíra Krejčího, syna Vladimíra a celou 
rodinu. 

1. 5. Za Marii a Josefa Stříteských a celý rod.                         
čt: Růžena a Josef Soukalovi 

5. 5. Na poděkování. 

6. 5. Za Lukáše Hromádku a celou rodinu. 

7. 5. Za Marešovy. 

8. 5. Za rodinu Částkovu, živé i zemřelé.                                  
čt: Miroslava Břeňová, Zdena Šplíchalová 

9. 5. Za Jaroslava a Boženu Melicharovy a živé i zemřelé z 
toho rodu. 

11. 5. Na dobrý úmysl. 

14. 5. Za Marešovy. 

15. 5. Za Elišku Vostřelovou a její rodiče.                                    
čt: Marie Bartošová, pan Vostřel 

16. 5. Za dar víry a Boží ochranu pro rodiny. 

20. 5. Za Julii Javůrkovou a její dva zemřelé syny. 

21. 5. Na úmysl dárce. 

22. 5. Za Martu Zelenkovou, manžela, vnuka a zetě.               
čt: Jana Hromádková, Jan Boštík 

28. 5. Za Annu a Stanislava Petrovy, oboje rodiče, 
sourozence, neteře a synovce. 

29. 5. Za rodiče Soukalovy a Vobejdovy.                                     
čt: Marie Soukalová, Marie Řebíčková 

5. 6. Za Jiřího Javůrka. 

6. 6. Za Jaroslava Macháčka a rodiče. 

8. 6. Na úmysl dárce. 

11. 6. Na úmysl dárce. 

12. 6. Za Antonína Javůrka a jeho dva zemřelé syny. 

13. 6. Na poděkování za děti a vnuky. 

17. 6. Za rodiče Soukalovy a Vobejdovy, živé i zemřelé z 
rodů. 

19. 6. Za Boženu a Aloise Sodomkovy, jejich tři dcery a 
manžely a rodiče z obojí strany. 

20. 6. Za Jaroslava Vobejdu, manželku a syna. 

26. 6. Za rodiče Boštíkovy a Dvořákovy. 

Perálec  - intence 

  3. 4. neděle 4. neděle postní 2. skrutinium 

    Proseč: 16 - 18  svátost smíření před Velikonocemi, adorace 

  7. 4. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

     18.00 mše sv. 

    Proseč: 17.30 modlitby matek 

  8. 4. pátek Chotovice: 10.00 mše sv., sv. Josef 

   Č. Rybná 15.30 mše sv. u pana Černíka 

    Proseč: 17.30 mše sv., setkání starších dětí 

  9. 4. sobota Proseč:  příprava na 1. sv. přijímání 

  10. 4. neděle 5. neděle postní 3. skrutinium 

    Proseč: 17 - 19  svátost smíření před Velikonocemi, adorace 

  14. 4. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

    18.30 mše sv.  

    Proseč: 17.30 modlitby matek 

  15. 4. pátek Proseč: 17.00 mše sv., setkání mladších dětí 

  16. 4. sobota Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové 

  17. 4. neděle Květná neděle průvod s ratolestmi 

    Nové Hrady: 15.00 Křížová cesta na hrad 

  21. 4. čtvrtek Zelený čtvrtek 

   Proseč: 18.30   

    Nové Hrady: 16.30   

  22. 4. pátek Velký pátek 

   Proseč: 16.30 obřady Velkého pátku 

    Nové Hrady: 18.30 obřady Velkého pátku 

  23. 4. sobota Bílá sobota 

   Proseč:  adorace - bdění u hrobu 

   Nové Hrady:  adorace - bdění u hrobu 

   Nové Hrady: 20.00 vigilie zmrtvýchvstání 

  24. 4. neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

    Proseč: 5.00   

    Nové Hrady: 9.30   

    Perálec: 11.00   

  25. 4. pondělí Velikonoční pondělí 

    Proseč: 8.00   

    Nové Hrady: 9.30   

    Perálec: 11.00   

  28. 4. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

    18.30 mše sv.  

    Proseč: 17.30 modlitby matek 

  29. 4. pátek Chotovice: 19.30 setkání manželů u Novákových 

  1. 5. neděle 2. neděle velikonoční Božího milosrdenství 

    Paseky: 15.00 mše sv. + májová pobožnost 

    Nové Hrady: 18 - 19  svátost smíření, adorace 

  5. 5. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

    18.00 mše sv. 

    Proseč: 17.30 modlitby matek 

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

    Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

  7. 5. sobota Diecézní setkání ministrantů v Červeném Kostelci 

    Chotovice: 16.30 mše sv. 

  8. 5. neděle 3. neděle velikonoční 

    Libecina: 14.00 mše sv. + májová pobožnost 

    Proseč: 18 - 19  svátost smíření, adorace 



Nové Hrady - intence a žalmy 

• Modlitba růžence vždy 30 min. před mší sv. 

• Svátost smíření  vždy 30 min. před mší sv. 
(kromě nedělí v Nových Hradech a Perálci)  
a také jak je uvedeno v kalendáři. 

• Změny v kalendáři i pravidelných 
bohoslužbách vyhrazeny. 

• Aktuální informace při nedělních ohláškách 
a na webových stránkách našich farností: 

www.farnispolecenstvi.cz 
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1. 4. Za Josefa Hrušku, rodiče a sourozence z obojí strany. 

3. 4. Za Ludvíka Miho a manželku. ž: Romana Poslušná 

6. 4. Za Boženu Vávrovu, manžela a obojí rodiče. 

10. 4. Za Aloise a Helenu Šplíchalovy a živé i mrtvé toho 
rodu. ž: Karel Vopařil 

13. 4. Za Josefa Chadimu, rodiče z obojí strany, Jaroslava 
Jirsáka a uzdravení dítěte. 

17. 4. ž: Anežka Nováková 

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

21. 4. Za živé i zemřelé členy rodiny Chválových.                 
ž: Petr Poslušný 

22. 4. ž: Romana Poslušná 

24. 4. Za rodinu Novákovu a živé i zemřelé členy rodiny 
Chadimovy. ž: Dáša Nováková 

25. 4. ž: Růžena Odehnalová 

27. 4. Za živé i zemřelé z rodu Šiklova a Brýdlova. 

1. 5. Za duše v očistci a důvěru v Boží milosrdenství.        
ž : Romana Poslušná 

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

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

8. 5. Za Pavla Brůnu, pomoc a ochranu Boží pro jeho 
rodinu. ž: Petr Poslušný 

11. 5. Za manžele Linhartovy a jejich rody. 

15. 5. Za Josefa Zítka a rodiče z obojí strany.                               
ž: Vendula Axmanová 

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

22. 5. Za Josefa a Marii Burešovy a rodiny Sokolovy.           
ž: Karel Vopařil 

25. 5. Za Zdeňka Sokola, děti a celý rod. 

29. 5. Za rodinu Královu a živé i zemřelé členy rodiny.        
ž: Dáša Nováková 

1. 6. Za Jana Pešinu, sestry Marii a Bohuslavu, jejich 
manžele, rodiče a celý rod. 

3. 6. Za Aloise Víška, manželku a jejich dceru a zetě. 

5. 6. Za Libuši Zahradníkovou, manžela a rodiče.                 
ž: Anežka Nováková 

8. 6. Za Zdeňka Sokola a celý rod. 

12. 6. Za Marii Loučkovu, rodiče a Boží ochranu pro rodiny 
dětí. ž: Růžena Odehnalová 

15. 6. Za rodiče Šantrůčkovy, dva zetě a Boží ochranu 
rodinám dětí. 

19. 6. Za Ladislava Víška a otce. ž: Vendula Axmanová 

22. 6. Za víru pro děti a vnoučata. 

26. 6. Za Josefa Černého a rodiče. ž: Karel Vopařil 

29. 6. Za Marii a Vincence Halouskovy. 

Intence 
Čtení a žalmy: cyklus A 

Farní společenství:  
časopis pro vnitřní potřebu  

farností  Proseč, Nové Hrady a Perálec.  
 

Duchovní správa:   
Mgr. Zdeněk Mach 

tel.: 603 275 062 
email: farnispolecenstvi@centrum.cz 

Těšíme se na vaše příspěvky, 
 které zasílejte na e-mail: 

fs@1969.cz 

Uzávěrka příštího vydání:  
5. 6. 2011. 

  12. 5. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

    18.30 mše sv. 

    Proseč: 17.30 modlitby matek 

  13. 5. pátek Proseč: 17.30 mše sv., setkání starších dětí 

   Chotovice: 19.30 setkání manželů 

  14. - 19. 5. Dovolená P. Zdeněk Mach 

  15. 5. neděle 4. neděle velikonoční 

  19. 5. čtvrtek Proseč: 17.30 modlitby matek 

  20. 5. pátek Proseč: 17.00 mše sv., setkání mladších dětí 

  21. 5. sobota Nová Ves: 16.00 poutní mše sv. u sv. Jana Nepomuckého 

  22. 5. neděle 5. neděle velikonoční 

    Zderaz: 15.00 poutní mše sv. u sv. Jana Nepomuckého 

  26. 5. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

    18.30 mše sv. 

    Proseč: 17.30 modlitby matek 

  28. 5. sobota Vikariátní sportovní setkání mládeže v Kameničkách 

  29. 5. neděle 6. neděle velikonoční 

    Nové Hrady: 8.30   

    Proseč: 10.00 1. svaté přijímání 

    Perálec: není mše sv.  

    Nové Hrady: 18 - 20 svátost smíření, adorace 

  2. 6. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

    18.00 mše sv. 

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

    Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

  4. 6. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

  5. 6. neděle Slavnost Nanebevstoupení Páně 

    Proseč: 18 - 20  svátost smíření, adorace 

  9. 6. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

    18.30 mše sv. 

    Proseč: 17.30 modlitby matek 

  10. 6. pátek Proseč: 17.30 mše sv., setkání starších dětí 

  10. - 12. 6. Víkend rodin na Březinách (u Hluboké) 

  11. 6. sobota Březiny: 21.00 Vigilie Seslání Ducha Svatého 

  12. 6. neděle Slavnost Seslání Ducha Svatého 

    Proseč: 8.00   

    Nové Hrady: 9.30   

    Březiny: 11.00   

  17. 6. pátek Proseč: 17.00 mše sv., setkání mladších dětí 

  19. 6. neděle Slavnost Nejsvětější Trojice 

    Proseč: 8.00 poutní mše svatá 

    Doubravice: 14.30 poutní mše svatá 

          

Pravidelné bohoslužby 
 

  
Proseč 

Nové 
Hrady 

Perálec 

NE 8.00 9.30 11.00 

PO 7.45     

ST 18.30 8.00  

ČT 7.45     

PÁ 18.30   
SO 18.30     

Kalendář 


