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Milí farníci, 

     s velikou vděčností za dar nového roku 2012 děkuji Pánu Bohu, ţe jsme do ně-

ho mohli vstoupit v míru a pokoji. Co nám tento rok přinese, zatím ještě nevíme, i 

kdyţ mnohé plánujeme. Připomeňme si však, co jsme proţili v závěru toho minulé-

ho. 

     Začátkem prosince jsme se duchovně obnovili s P. Pavlem Jančíkem, který nás 

povzbuzoval k většímu sblíţení s Duchem Svatým, který působí v našich ţivotech i 

ţivotě našich rodin. Další událost byla radostná především pro děti. V Nových Hra-

dech nás po mši sv. navštívil sám biskup Mikuláš, který rozdal dětem dárky. V 

Proseči se mohly děti setkat s Mikulášem odpoledne na besídce. Viděly při krát-

kém divadelním představení, jak Mikuláš pomáhal chudým lidem. Děkujeme rodi-

čům, kteří si scénku pro děti připravili. V adventu jsme téţ slavili rorátní mše sv. 

při svíčkách. Některé byly zvlášť určeny dětem. Moc děkuji těm dětem, které ráno 

překonaly chuť déle spát, a moţná i svoji lenost, a na roráty přišly. Naopak chci 

povzbudit ostatní děti, především starší, aby dokázaly udělat i ony tento skutek 

lásky k Pánu Jeţíši a takto se připravily na slavení Jeho narozenin. Pak jsme slavili 

vánoční svátky, kdy jsme děkovali Bohu – Jeţíši, ţe přišel na zem jako obyčejné 

malé dítě. Během nich mohli manţelé našich farností obnovit své manţelské sliby 

a tak upevnit svůj krásný vztah manţelské lásky. Další událostí byla tradiční vá-

noční besídka v Proseči v sokolovně. Trochu mě mrzí, ţe se nás sešla jen polovina 

oproti minulým rokům. Moţná, ţe příčinou byla krátkost období Vánoc a mnohé 

návštěvy. Mnozí se vyjádřili, ţe termín na sv. Štěpána není moc vhodný, proto 

jsme uspořádali anketu na besídce a anketní lístky jsou k dispozici i v kostele. Vy-

píšeme i anketu na webových stránkách. Třicátého prosince se sešly na faře v Pro-

seči rodiny s dětmi, aby proţily společný „silvestr“, a mládeţ proţívala zakončení 

roku na faře v Havlíčkově Borové.  

(pokračování na str. 2) 

cena: dobrovolný příspěvek  
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Minulý rok jsme zakončili děkovnou 

mší sv., ve které jsme Bohu vzdali 

chválu a díky za rok uplynulý a vypro-

šovali si jeho pomoc a poţehnání pro 

rok nastávající. Zamysleli jsme se i nad 

statistikou z našich farností za uplynulý 

rok. Věřím, ţe i z ní vysvitala jiskřička 

naděje. Začátkem tohoto roku se někteří 

z nás dospělých i dětí zapojili do 

Tříkrálové sbírky. Moc vám všem chci 

poděkovat. 

     Podívejme se, co v tomto roce plá-

nujeme. Jednou z největších událostí 

bude jistě primice Václava Jiráčka v 

Nových Hradech. Bude se konat v polo-

vině září a pevně doufáme, ţe se do té 

doby podaří uskutečnit další velká akce, 

a to oprava pláště kostela a fary v No-

vých Hradech (nyní probíhá výběrové 

řízení). V Proseči se chystáme oslavit 

sto let od přestavby kostela. Dále se 

všichni jistě těšíme na společné slavení 

církevních svátků a na další jiţ tradiční 

události – karneval, farní den, 

„čarodějnice“, víkend rodin atd. Prosme 

především Pána Boha, aby nám dopřál 

tyto plány uskutečnit. 

     Rád bych vás všechny povzbudil v 

ţivotě víry. Moţná se zdá, ţe je to po-

řád znovu a znovu a ono to tak opravdu 

je. Hlad tělesný vnímáme velice dobře a 

nikdo z nás nehladoví. Zato prázdnotu 

duchovní člověk tak dobře nevnímá. 

Pocit duchovního hladu nám totiţ zastí-

rá mnoho „náhraţek“, které nám sou-

časná společnost nabízí. Ať uţ to je 

zahlcováním různými informacemi 

(velmi často negativními) či různými, 

často povrchními záţitky, které nám 

nabízí prostřednictvím různých multi-

médií a zábav. My ani nemáme čas si 

uvědomit duchovní hlad. Toto uvědo-

mění přichází teprve, aţ proţíváme ně-

jakou krizi či těţkou chvíli a ptáme se 

„O co se v této chvíli opřít?“. Bůh nám 

stále nabízí svoji oporu a také duchovní 

posilu. Ta pramení z víry, která se sytí 

Boţím slovem. Tak se sytí naše duše 

výţivným pokrmem, a proto se Boţímu 

slovu říká „slovo ţivota“. Slovo Boţí 

dává, rozmnoţuje a upevňuje náš du-

chovní ţivot a upevňuje společenství s 

Pánem.  

•   M I L Í   F A R N Í C I   •  
(dokončení ze str. 1) 

Přeji nám všem z celého srdce a od 
Boha vyprošuji, aby v nás byl Boží život 
a tento život se sytil Jeho slovem, a tak 
dále rostl a rozmnožoval se. 
Všechny vás zdravím a žehnám. 

o. Zdeněk 

     Den před Silvestrem se konalo v prostorách rodinného centra na faře v Proseči 

poslední setkání rodin. Vstupenkou na tuto akci byl bublifuk a prskavky. Sešlo se 

nejen hojně lidiček, malých i velkých, ale především dobrot a dobré nálady. Děti 

měly moţnost si zahrát, zazpívat a taktéţ sledovat úsilí rodičů v poznávací hře 

KUFR. Kaţdá rodina donesla předmět, který nebyl právě tradiční, a ostatní pozná-

vali, o co by se tak mohlo jednat. Nechybělo ani bouchnutí šampaňského a přípi-

tek. Na závěr jsme se teple oblékli a za mírně větrného počasí jsme se přesunuli na 

náměstí k orlovně, kde jsme si před betlémem za blikání prskavek zazpívali nej-

známější koledy. S nadějí na další setkávání v roce 2012 jsme se poté rozešli ke 

svým domovům. Těšíme se na všechny akce i na nové rodiny, které by se chtěly 

těchto setkávání účastnit. Fotografie z této akce najdete na webových stránkách 

farního společenství. 

E. Skalníková 

Bublinková párty  
•   A N E B   P O S L E D N Í   S E T K Á N Í   R O D I N   V   R O C E   2 0 1 1   •  

     Kdyţ jsem byl letos poţádán, zda bych v naší obci nechtěl chodit jako koledník 

Tříkrálové sbírky, co si budeme nalhávat, ani trochu se mi nechtělo. Říkal jsem si, 

ţe se mi vůbec nelíbí, ţe se tak pěkná věc, jako je návštěva našich spoluobčanů, 

ţehnání jejich domům a přání šťastného nového roku, zploštila pouze na vybírání 

peněz a to ostatní se dělá jakoby za odměnu jen těm, kteří přispějí. Po malém 

vnitřním boji jsem svoji účast přislíbil. Mým cílem ale bylo modlit se za lidi, které 

navštívíme a snaţit se naším zpěvem vykouzlit na jejich tváři úsměv.  

     Nedávno prezident Arcidiecézní charity Praha P. Vojtěch Eliáš vyjadřoval svůj 

nesouhlas s tím, jakým směrem se Tříkrálová sbírka ubírá a jak těţko se mu píše 

závěrečná zpráva, ve které  nejdůleţitější poloţkou je celková suma vybraných 

peněz. Říkal, ţe letos poslali závěrečnou zprávu asi v tomto znění: spotřebováno 

2,5 kg křídy, poţehnáno 50 000 domů… O penězích ani slovo. Byl jsem velice 

potěšen, kdyţ jsem slyšel tato slova z úst samotného šéfa charity. Také mě po-

vzbudil k tomu, ţe příště opět půjdu s radostí lidem přát pokoj a ţehnat jejich do-

mům. A měřitelný výsledek naší práce: poţehnáno asi 30 domů, vypsaná 1 křída, 

zmrzlé 4 páry rukou, promočené tříkrálové oblečení, rozladěná kytara a občas i 

upřímná radost domorodců… 

Pavel Vích 

Pohled třetího krále  
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Silvestr 2011 
     Jiţ tradičně mládeţ z našich farností 

vyráţí trávit Silvestra na nějakou chalupu, 

ani letos tomu nebylo jinak. Silvestr 2010 

se konal na faře v Havlíčkově Borové a 

velice se nám v tomto kraji líbilo, proto se 

nám opět chtělo do stejného místa. 

     Dne 30.12. se všichni účastníci začali 

ráno sjíţdět do Havlíčkovy Borové na 

faru. Dopoledne se vybalily všechny po-

třebné věci, uvařil se oběd a po obědě 

začal program. První na nás čekala hra 

s názvem Vejcovody. Cílem hry byl vyro-

bit co nejdelší dráhu pro kutálející se va-

jíčko. Do hry se zapojily snad všechny 

dlouhé věci, co na faře byly. Koberce, 

karimatky a spacáky byli zavěšené od 

garnýţí a proplétaly celé místnosti fary. 

Dalším programem byla, jak se říká, lido-

vá tvořivost.  Nalepili jsme si svých 5 

fotek z dětství aţ po současnost na velkou 

čtvrtku. Poté se čtvrtky s našimi fotkami 

posílaly do kolečka a kaţdý mohl okolo 

fotky něco dokreslit nebo dopsat. Poslední 

hrou bylo foukání papírových loděk. Den 

utekl jako voda a byl tu večer, přijel za 

námi také náš pan farář, který si pro nás 

připravil na faře mši s adorací. Po adoraci 

byl volný program. Někdo šel spát, hrát 

šipky nebo poker, kaţdý si našel svoji 

zábavu. 

     Druhý den byl ve znamení fotek, videa 

a zábavy. První bylo na řadě focení. Roz-

losovaly se dvě skupiny. Kaţdá skupina 

dostala seznam fotek, který mají pořídit, 

např. vyfotit se s vánočním stromkem 

nebo s nějakým člověkem z Havlíčkovy 

Borové. Skupiny zvládly úkol na jednič-

ku. Druhý úkol s natáčením videa byl 

trochu těţší. Dostali jsme dvě témata: Jak 

si představuji budoucnost po manţelství a 

Co dělám pro farnost. Kaţdý si připravil 

téma, které se mu líbilo a pět minut o něm 

mluvil do kamery a ostatní ho při tom 

pozorovali a poté mu jeho video okomen-

tovali. Kaţdý si vyzkoušel, jaké to je mlu-

vit do kamery a zjistil, ţe to není sranda. 

Výsledky byly velice kvalitní! Silvestrov-

ský večer byl ve znamení nepopsatelné 

zábavy stylu televizní Partičky. Vyvrcho-

lením večera byl zajímavý přípitek. Kaţ-

dý sám mohl pozvednout kalich s vínem a 

pronést svůj osobní přípitek. Po půlnoci 

byl pro nás přichystán ohňostroj pod ve-

dením Honzy Bubna. 

     Nový rok jsme zahájili mší v místním 

kostele a poté nás čekal uţ jen úklid a 

odjezd k domovům. 

Ondřej Brůna 
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Vánoční koncert  
     Koncert se uskutečnil v kostele sv. Jakuba v Nových Hradech. Okamţitě jsme 

byli vtaţeni do duchovní atmosféry a proţívali sváteční chvíle, které byly pro nás 

hlubokým duchovním proţitkem a velkým obohacením. Účinkující byli tří genera-

cí, zpívali náročné skladby, ale velice hezky a celým srdcem. Dnes, kdy společnost 

hledá cesty k vzájemnému souţití tří generací (studují se obory třígeneračního sou-

ţití), nám tento soubor předvedl, jak je to moţné ţít. Přijeli autobusem z Chrasti. 

Účinkujících bylo asi 45, zaplnili celý prostor okolo obětního stolu. Velký dík patří 

panu starostovi Nových Hradů Jaromíru Rabovi a tím i OÚ Nové Hrady. Ti, kteří 

nevyuţili pozvání pana faráře, přišli o velmi hodnotný kulturní i duchovní záţitek. 

Proto můţe být výtěţek pouţit na opravu kostela. Při rozcházení jsme se shodli, ţe 

to byla krásná tečka toho dne i vánoční doby. Všem, kteří se o to zaslouţili, velké 

díky. 

Stanislava Vopařilová 

     V sobotu 7. 1. 2012 navštěvovali 

Tři Králové domácnosti a ţehnali 

domy ve Hrušové. Byli jsme tři sku-

pinky a měli jsme rozdělené, koho 

máme navštívit. Tři chlapci, kteří se 

mnou chodili, byli dobří zpěváci, 

dávali k tomu i svá srdíčka. Někteří 

obyvatelé, kdyţ nás uviděli, netvářili 

se hned nadšeně, ale jak chlapci 

spustili: „My Tři Králové…“ všichni 

je pozorně vyslechli a obdarovali a 

dostali i nějaké sladkosti. Ale po dva-

nácté hodině jiţ byli řádně unaveni, 

pravili: „My si tady lehneme na trá-

vu“. Odebrali jsme se proto k Jarušce 

Jílkové, kde  jsme  řádně   poobědva-

li a zároveň si odpočinuli. Chlapci 

měli i zájem, čí budou peníze 

v pokladničkách a na co se pouţijí. 

Po obědě jsme ještě navštívili zbýva-

jící domácnosti. S Jaruškou Jílkovou 

jsme pospíchaly, abychom dojely na 

koncert do Nových Hradů. Přijely 

jsme jiţ po zahájení. 

Stanislava Vopařilová 

Tříkrálová  
sbírka 

     Setkání seniorů v Nových Hradech 
na faře bude každou druhou středu 
v měsíci. V lednu jsme začali 18. 1. 
2012 a téma bylo „Jednota křesťanů“. 
Každý obohatí toto setkání svou účastí 
i svým příspěvkem. P. Zdeněk nám 
objasní a doplní probírané téma. Také 
si zacvičíme a zazpíváme. Všichni jsou 
na tato setkání srdečně zváni. 

Stanislava  Vopařilová 

Klas 
•   K L U B   A K T I V N Í C H   S E N I O R Ů   •  

     V kostele sv. Prokopa v Chotovicích byla od 18. 12. 2011 otevřena výstava bet-

lémů denně od 17.00  do 20.00 hod. Betlémy nám zapůjčila p. Dolečková ze Sloup-

nice, p. Bulvová z Cerekvice, p. Drobná z Makova, Vopařilovi, Boštíkovi a Charita 

z Chotovic, Nádvorníkovi z Jarošova - Blanka vyrobila betlém z perníků. Největší 

pozornost upoutal betlém z farnosti s pohybujícími se postavičkami. Všichni, kteří 

se přišli podívat na výstavu, obdivovali kostel a velice vnímali jeho prostředí. 

Všem, kteří výstavu připravili i těm, kdo v kostele měli sluţbu, Pán zaplať. 

Výstava betlémů  

•   P E R N Í K O V Ý   B E T L É M   O D   B L A N K Y   N Á D V O R N Í K O V É   Z   J A R O Š O V A   •  

Stanislava Vopařilová 



     Přátelé, sběratelé poštovních zná-

mek. Byla  jsem velmi mile překva-

pena, jaké mnoţství se sešlo známek 

z došlých dopisů. Patří vám všem 

velký dík. Vidím, ţe se stále navzdo-

ry nové technice píše, a to je dobře. 

Psaní – dopis je dotek člověka 

k člověku - potřebujeme se - víme o 

sobě. Moc prosím a přimlouvám se, 

sbírejte dále. Vím, ţe té psané pošty 

není uţ mnoho. Kaţdá známka dobře 

uloţená má velkou cenu pro potřebné 

v chudých zemích. Proto prosím, 

sbírejte dále a stále. Ať vám ani jed-

na známka neunikne. Vím z vyprávě-

ní lidiček, ţe mají pohlednice i obál-

ky se známkami docela ještě na půdě, 

ale ţe je to práce vystříhat je. Nedě-

lejte si s tím starosti. Odstříháme my - 

přineste s obálkou nebo pohledem. 

Schránky pro vaše dary známek bu-

dou zase v kostelích Proseč, Perálec a 

Nové Hrady na viditelných místech. 

Ráda bych, aby se sbírka konala na 

Misijní neděli na podzim letošního 

roku. Za vaši snahu a pochopení po-

moci potřebným vám děkuji.  

Marie Soukalová 

Známky  
z došlých dopisů  

     Uţ se stalo tradicí, ţe jako první slaví narození Jeţíška děti, a to „dětskou půlnoč-

ní“  v peráleckém kostele. Před začátkem mše svaté to v kostele jen hučelo. Z kúru 

byla radost pohledět, co mladých rodin nelenilo a vyrazilo do zimního šera uvítat 

Jeţíška. Kostel ztichl aţ při příchodu anděla, který nám přinesl betlémské světlo a 

Jeţíška uloţil do jesliček. Poté se rozsvítila všechna světla a začalo radostné slavení. 

Během mše svaté bylo veselo :-). K vánoční atmosféře přispělo i několik dětí z perá-

lecké školy, které zazpívaly pár písní. Po mši svaté jsme ještě chvíli postáli u jesli-

ček a kaţdý si zapálil prskavku jako symbol Boţího světla v nás. Do svých domovů 

jsme se rozcházeli příjemně naladěni a se sváteční atmosférou, kterou jsme načerpali 

v pěkném společenství - uprostřed s narozeným Jeţíšem. A děti s velkým očekává-

ním, zda Jeţíšek zavítá i k nim domů. Za vše velké díky otci Zdeňkovi. 

MD 

Vigilie Narození Páně pro děti  
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Panu faráři k svátku 

Náš pan farář svátek slaví, 

přejeme mu hodně zdraví 

by mu Pán Bůh dal, 

práci jeho požehnal. 

Za tu Vaši kněžskou službu 

chceme vděčni být, 

odměnit Vás více může 

Otec nás všech v nebesích. 

Vaše kněžské požehnání 

od zlého – hříchů nás vždycky chrání, 

ať se všichni rádi máme 

a v lásce do konce setrváme. 

Marie Šplíchalová 
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Oprava kostela a fary v Nových Hradech  
Milí farníci, 

     všichni, co navštěvujeme náš farní 

kostel sv. Jakuba v Nových Hradech si 

uvědomujeme, ţe uţ nastal čas pro 

celkovou větší opravu našeho kostela a 
fary. Na fasádách zub času vykonal uţ 

své, vţdyť poslední větší oprava fasády 

kostela se prováděla v 60. letech minu-

lého století (a o opravě fasády fary 

nemáme ţádných informací). Minulý 

rok byl ve znamení příprav celé akce. 

Zpracovávala se potřebná stavební a 

technická dokumentace, poté jsme podali 

ţádost o poskytnutí dotace na SZIF. 

Dobrou zprávou je, ţe náš projekt byl 

vybrán jako úspěšný a smlouvu o poskyt-
nutí dotace jiţ máme podepsanou. 

     Co tedy v letošním roce budeme pro-

vádět? Na našem kostele bude zhotovena 

nová fasáda, celý kostel bude natřen fa-

sádní barvou. Dále budou opraveny 

všechny dveře do kostela a téţ budou 

zrestaurovány pískovcové prvky vnější-

ho opláštění kostela. Na faře budou vy-

měněna všechna vnější okna a vchodové 

dveře a dále bude provedena téţ nová 

fasáda. Celkový rozpočet na uvedenou 
opravu je zatím vyčíslen asi na 3.500.000 

Kč. Většinu těchto nákladů pokryjeme ze 

schválené dotace (asi 3.000.000 Kč), 

ostatní budeme platit z našich sbírek, 

které pravidelně k tomuto účelu pořádá-

něco přes 1 mil. Kč. Tuto částku by-

chom si mohli vypůjčit od banky, nebo 

jsme diskutovali vypůjčení těchto pe-

něz od nás, farníků. S několika z vás 

jsme o této moţnosti mluvili a jeví se 
nám tato moţnost reálná, navíc samo-

zřejmě pro farnost výhodnější. 

     Proto bychom vás rádi touto cestou 

poţádali, abyste zváţili svoje finanční 

moţnosti a popřemýšleli o poskytnutí 

případné půjčky. Vzadu v kostele bu-

dou k dispozici  bí lé  obálky 

s odpovědním lístkem. Tyto obálky si 

můţete vzít domů a Ti z vás, kteří by 

chtěli touto cestou pomoci naší farnosti 

s půjčkou, zde uvedou na sebe kontakt a 
případnou částku, kterou mohou zapůjčit. 

Obálku prosím předejte duchovnímu 

správci nebo při nedělní sbírce do konce 

února. Jestliţe se nám podaří potřebná 

částka tímto zabezpečit, v průběhu jara 

bychom uzavřeli s vámi smlouvu o po-

skytnutí půjčky s tím, ţe peníze budeme 

potřebovat přibliţně v polovině tohoto 

roku a jejich vrácení bude během násle-

dujících cca 8-10 měsíců. 

me. Máme i přislíbenou podporu většiny 

obecních úřadů z obcí naší farnosti. Rádi 

bychom proto celou stavbu uskutečnili 

v průběhu letošního roku. Nyní probíhá 
výběrové řízení na stavební firmu, která 

celou akci bude realizovat. Systém finan-

cování akce je potom následující: naše 

farnost musí po provedení celých oprav 

uhradit nejprve celou akci (tedy cca 3,5 

mil. Kč) a poté po vyúčtování obdrţíme 

nárokovanou dotaci. Pro nás to tedy zna-

mená, ţe ve druhé polovině roku potřebu-

jeme mít na našem farním účtu asi 3,5 

mil. Kč. Ekonomická rada naší farnosti 

toto projednávala a máme proto připrave-
ný vícezdrojový plán profinancování 

stavby. Akce bude pokryta z našich vlast-

ních úspor farnosti, dále z půjčky od bis-

kupství (asi 1 mil. Kč) a půjček od okol-

ních farností. Po spočítání nám schází 

 

Děkujeme vám tímto 
za jakoukoli vaši podporu. 

za ekonomickou radu farnosti  

Pavel Boštík      

Ohlédnutí  
     Advent a Vánoce uprchly jako kdyţ 

mávne kouzelným proutkem. A nám jen 

vyvstane v zamyšlení vzpomínka, jak 

jsme se na tuto slavnost pečlivě připravo-

vali a zdali jsme na něco nebo na někoho 
nezapomněli. Co nám Pán poslal všeho 

dobrého a zdali jsme byli alespoň trochu 

vděční a s láskou od něho všechno přijí-

mali a Jemu děkovali. Pán Bůh nám letos 

na Vánoce neseslal sněhovou nadílku. 

Moţná i proto, aby nás rozhlas a televize 

nebičovaly těmi nejhoršími zprávami, ţe, 

představte si, v zimě sněţí a fouká vítr a 

dělá závěje. Tak se mi zdálo, ţe Vánoce 

byly takové klidnější. Ale proţili jsme si 

Vánoce se Svatou Rodinou takové, jaké 
jsou kaţdý běţný rok okolo městečka 

Betléma. Oni však na tom byli o moc 

hůře neţ my – máme přece domy, teplo, 

auta a kde sušit mokré kabáty a boty. Ale 

k proţití té pravé vánoční pohody toho 

opravdu není tolik potřeba a ta zasněţená 

krajina uţ vůbec ne. A strach 

z budoucnosti, ten nám jen škodí. Máme 

přece důvěřovat v Pána. A tak, kdyţ jsme 

přišli do kostela mokří, mohli jsme si  

opravdu od srdce zazpívat Tichou noc, 
která končí slovy: „...u Svaté Rodiny 

hřát...“  

     Advent nám začal charitními trhy, 

které jsou uţ hodně roků o první adventní 

neděli. Budiţ chvála a dík všem, kteří se 

o toto zaslouţili i těm, kteří je nákupem 

jejich krásných věcí finančně podpořili. 

Je to velká pomoc opravdu pro ty nejpo-

třebnější. Také misijní neděle proběhla 

velice zdárně a velkopekárna koláčků jela 

jak o misijní neděli, tak o trzích, asi na 
200%. Chotovské kuchařky dostanou řád 

Zlaté vařečky. Také na rekolekci farností 

v Proseči s paterem Jančíkem jsme se 

opravdu dobře připravili na svátost smí-

ření a vánoční svátky. Bylo to moc krás-

né a pro nás všechny moc poučné. Děti 

určitě zase předvedly v Proseči ţivý Bet-

lém. I v Chotovicích je na Štědrý den 

odpoledne kaţdý rok ţivý Betlém a letos 

tam byla v kostele také krásná výstava 

betlémů. Za vše velký dík. 
     Na Boţí hod vánoční nám v Nových 

Hradech krásně zazpíval sbor mladých i 

malých zpěváků. Zpěv bez doprovodu a 

tak precizní, ţe jsem si říkala, těch zpívá 

jenom hrozně málo, ţádný nevybočil 

z řady ani u dětí, ani u ţen, ani u muţů. 

Ale kdyţ jste se začali po mši sv. hrnout 

z kůru ke sv. přijímání, naplnila se vás 

polovina kostela. Děkujeme vám všem 

mladým a máme z vás se Svatou Rodi-

nou a svatou Cecilií ohromnou radost. A 
také se nám vrátil jeden velký ministrant, 

máme z toho také velikou radost a dává-

me ti palec nahoru. Otci Zdeňkovi děkuji 

za velmi krásné kázání na téma: „A slo-

vo se stalo tělem“. To je rozjímání ale-

spoň na celý měsíc a jistě lépe na celý 

Oprava fasády kostela se prováděla  
v 60. letech minulého století. 



     Dále byl v 80. letech 20. století podle 

tohoto románu natočen o svaté Zdislavě 

stejnojmenný film. 

     I kdyţ sv. Zdislava byla světicí jiţ za 

ţiva, musela si na své svatořečení dlouho 

počkat. Roku 1907 byla blahořečena 

papeţem Piem X. Svatořečena byla roku 

1995 papeţem Janem Pavlem II. Svatá 

Zdislava měla v manţelství 4 děti a byla 

vyhlášena patronkou rodin. 

     Toto je příběh sv. Zdislavy, doposud 
málo známé české světice. 

Jaroslav Cibulka 
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deme se připravovat na velmi tajemnou 

dobu postní a na slavné Velikonoce. A 

také přijde brzy 29. února svátek sv. Ma-

těje a to jsme vţdy jako děti běhaly 

s vařečkou po zahradách, a kdyţ bylo 
mokro, bláto a i třeba ještě zbytky sněhu, 

tak si dovedete asi představit, jak jsme 

vypadaly, kdyţ jsme se vrátily domů. 

Byla to prosba o novou úrodu. A odměna 

byla také nějaká uţ hned. Také nesmíme 

zapomenout na sv. Josefa a moc mu dě-

kovat za P. Marii a malého Jeţíška a 

všem nositelům jeho jména přejeme jeho 

pomoc a ochranu a i jeho řemeslnou 

schopnost. 

     Váţení mladí lidé i váţení ministranti 
a zpěváci, sestry a bratři v Kristu i milý 

pane faráři, děkujeme moc za vše, čím 

jste nám tuto proţitou dobu zpříjemnili, a 

věřím, ţe nám všem bylo spolu moc 

dobře. 

     Budeme se moc těšit na tuto dobu 

postní a velikonoční svátky a prosit Pá-

na, aby nám v lásce pomáhal a v dobrém 
posiloval. Abychom se dokázali vzájem-

ně obdarovávat, ale také kaţdý dar 

s velkou láskou rádi přijímat. Tento tý-

den je také týdnem pro celý svět, vyhlá-

šený Sv. otcem modlitbami za jednotu 

křesťanů. Ale musíme se modlit nejprve 

za nás, naše rodiny, naše města a vesni-

ce, ve kterých ţijeme a hlavně za naše 

farnosti. A Pána budeme prosit, aby tyto 

malé potůčky modliteb se slily v jednu 

velikou řeku, které On dá určitě své vel-
ké poţehnání. 

S. P.     

ţivot, vţdyť i to naše slovo, které vy-

pustíme neuváţené z úst, dokáţe někoho 

hrozně a bolestně zranit. A to dobré 

slovo pravdivé a laskavé dokáţe potěšit, 

posílit i zachránit. Dej nám, Pane, aby-
chom si vybírali jen to dobré a mohli 

sklízet jen dobrou úrodu. Dnes 

v předvečer svatých Tří Králů obcházejí 

naše domovy zpěváci a koledníci 

s kasičkou, do které určitě kaţdý vloţí 

obnos podle svých moţností. Dík všem 

koledníkům a dárcům. 

     A také bychom měli poděkovat panu 

Jaroslavu Cibulkovi za jeho krásné člán-

ky o sv. Aneţce a sv. Václavu. Je to pro 

nás všechny velké poučení a pozvedá to 
naši národní hrdost. Pane Cibulko, jen 

tak pokračujte. 

     Nebude to ani tak dlouho trvat a bu-

     Paní se zlatýma očima, rozsvícenýma 
vnitřním světlem a dobrotou, na prahu 
dějin české země, obklopena všemi, kdo 
potřebují její podpory, bezejmennými, 
chudými, prostými, nejprostšími jako 
jejich pomocnice v čase ukrutenství, 
svatosti i pohanství, jako lvice bojující za 
práva lidskosti na zemi proti hrůze a 
barbarství. 

Roku tisíc dvě stě padesát a dva 
po zrození mileného Jezu Krista 
odešla ze světa Zdislava 
paní vzácná počestná a čistá 
jež pomáhat bědným měla dar. 
Pěti mrtvým dala povstat z már 
slepcům kouzlem zrak zpět vracela 
malomocenství uměla docela vyhojit 
léčila mrzáky a konala četné zázraky. 

Svatá Zdislava - služebnice trpících  
     Svatá Zdislava se narodila roku 1220 

v Křiţanově blízko Ţďáru nad Sázavou. 

Její otec, moravský šlechtic Přibyslav 

z Křiţanova, byl královským purkrabím 

zemského  hradu Veveří u Brna. Přiby-
slav podporoval církev a chtěl zaloţit 

cisterciácký klášter ve Ţďáru nad Sáza-

vou, ale to se mu nepodařilo a zaloţil ho 

jeho zeť Boček z Kunštátu. 

     Matka Zdislavy byla Sibyla, půvo-

dem Italka ze Sicílie a znala mnohé léči-

vé rostliny. Přišla sem v průvodu krá-

lovny Kunhuty Štaufské, manţelky čes-

kého krále Václava I. 

     Zdislava se ráda v dětství toulala po 

lesích a chtěla se stát poustevnicí. Byla 
však otcem dána do brněnského kláštera 

dominikánů, kde nabyla vzdělání, jak 

bylo zvykem tehdejší doby. V roce 1238 

v osmnácti letech byla provdána za Hav-

la z Lemberka z rodu Markvarticů 

v severních Čechách. Manţel Havel se 

zdrţoval u dvora krále Václava I. a za 

věrnost králi byl jmenován rádcem a 

vychovatelem mladého krále Přemysla 

Otakara II. Od Přemysla byl Havel jme-

nován nejvyšším číšníkem království 
českého, byla to funkce jako dnes minis-

tr. 

     Paní Zdislava byla na hradě Lember-

ku často sama a jen čekala na krátké 

návštěvy svého manţela. Inspirovala ji 

činnost sv. Aneţky, sestry krále Václava 

I., která se starala jiţ tehdy o trpící. Pře-

svědčila svého manţela, aby jí pomohl 

zaloţit v Jablonném v Podještědí špitál, 

kde sama, ač tělesně spíše slabá a často 

churavějící, pečovala o nemocné. Dále 
se svým manţelem zaloţila dominikán-

ské kláštery v Jablonném v Podještědí a 

v Turnově. Měla vztah k dominikánům a 

stala se laickou sestrou terciářkou. 

     Sv. Zdislava nebyla pouze zboţnou a 
obětavou ošetřovatelkou, ale leccos po-

chytila i z lékařství a léčitelství. Nemoc-

né léčila bylinkami, jak se to zřejmě nau-

čila od své matky Sibyly. Některá její 

uzdravení těţce nemocných se povaţova-

lo za zázrak. 

     Sv. Zdislava předčasně zemřela ve 32 

letech svého věku roku 1252, zřejmě se 

nakazila některou infekční nemocí. Po-

hřbena byla v kostele sv. Vavřince 

v Jablonném v Podještědí. Jiţ za svého 
krátkého ţivota byla velmi váţená. Proto 

současný kronikář Dalimil o ní napsal: 

     Není zapomenuta ani v dnešní době. 

Spisovatelka Alena Vrbová, nar. 1919, 

původním povoláním lékařka, napsala o 

ní knihu „V erbu lvice“, kde v poslední 

kapitole o ní píše: 

 



Dětem 
V malém domku v Nazaretě 

Ježíš dětství prožíval 

a pěstouna i svou Matku 

na slovo On poslouchal – 

milé děti, naučte se  

své rodiče poslouchat, 

Ježíš, Přítel vašich duší,  

bude vás mít za to rád. 

Marie Šplíchalová 
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SPOLEČENSTVÍ DĚTÍ    
a  Obecní úřad Perálec  

vás srdečně zvou  

NANA  ZIMNÍZIMNÍ  REJREJ    

MASEKMASEK  
Budeme si spolu hrát, 

dovádět a tancovat, 

spoustu švandy zažijeme, 

pěkně si tu užijeme. 

Nezapomeň na masku, 

ať se dočkáš pamlsku. 

VV  SOBOTUSOBOTU    

18. 18. ÚNORAÚNORA  2012 2012   

VEVE  14.0014.00  

VV  PPERÁLCIERÁLCI    

„„NANA  SÁLESÁLE““  

Dospělí v masce vítáni :-))) 

     Kdo zpívá, 

dvakrát se 

modlí – tak 

zní parafráze 

výroku, který 

je připisován 

svatému Au-

g u s t i n o v i . 

Zpěv je nedíl-

nou a důleţitou součástí bohosluţeb a je 

proto samozřejmé, ţe se místní varhani-

ce na počátku liturgického mezidobí 

sešly s otcem Machem, aby společně 

projednali hudební záleţitosti započaté-

ho kalendářního roku 2012. A protoţe 

z této hudební porady kromě rozpisu 

varhanických sluţeb vyplynuly také 

některé inovace pro liturgický zpěv u 

svatého Mikuláše obecně, dovoluji si 

vám, farníkům, tyto záleţitosti stručně 

vyjevit v následujících řádcích: 

1. Pravidelný režim rytmických mší 
a nábor do scholy  

     Rytmické zpěvy budou provozovány 

pravidelně první neděli v měsíci, kdy je 

bohosluţba zaměřena na nejmladší ná-

vštěvníky kostela. Vzhledem k tomu, ţe 

je nezbytné omladit stávající scholu a 

postupně vychovat novou generaci zpě-

váků, chceme se do „rytmiky“ pokusit 

aktivně zapojit děti a mládeţ. Proto na 

tyto dětské mše sestoupí schola i dopro-

vodná kapela z kůru dolů do jedné 

z bočních lodí a bude bohosluţbu do-

provázet odtamtud. Zpěvuchtivé děti se 

k nám mohou spontánně připojit před 

mší svatou nebo i v jejím průběhu, pří-

padně je moţné se u mne předem přihlá-

sit buď osobně anebo na telefonním 

čísle 774 186 446 (469 321 594 – pevná 

linka Řebíčkovi). Pro úplnost dodávám, 

ţe o velkých svátcích, které vyjdou na 

první neděli v měsíci, jsme se ve pro-

spěch slavnostnějšího rázu bohosluţby 

rozhodli nakombinovat rytmické zpěvy 

se zpěvem za doprovodu varhan 

(z technických důvodů proto o takových 

nedělích zřejmě nebudeme moci hrát a 

zpívat zespodu a výjimečně se proto 

přesuneme na kůr). 

2. Nové a staronové zpěvníky  
     Po dohodě s O. Machem budou do 

liturgie občas zařazovány téţ písně 

z Mešních zpěvů (červené zpěvníky, 

které leţí nevyuţité v policích u vchodu 

do hlavní lo-

dě). Dále bu-

dou vedle 

Hosany zave-

deny další 

z p ě v n í k y 

s rytmickými 

písněmi, které 

pak varhaník 

na informačním displeji označí buď ţlu-

tou barvou, anebo pouze číslem. Bude 

tedy platit, ţe zelená barva značí zpěv 

z Kancionálu, červená z Mešních zpěvů, 

modrá z Hosany a v případě ţlutého 

puntíku anebo uvedení pouze čísla písně 

budeme zpívat z nových „rytmických“ 

zpěvníků. 

3. Litanie na závěr bohoslužeb  
     O květnových nedělích se budou na-

místo závěrečné písně zpívat mariánské 

l i t an ie ,  v  červnu  p ak  l i t an ie 

k Nejsvětějšímu Srdci Jeţíšovu, které 

jsou obsaţeny v Kancionálu pod číslem 

písně 062. 

4. Žalmová služba  
     Obracíme se na vás, farníky, s velkou 

prosbou, abyste se nezdráhali zapojit do 

zpěvu ţalmů. Kdo by se chtěl tímto způ-

sobem aktivně podílet na liturgii, nechť 

mne kontaktuje. V současné době zajiš-

ťuje ţalmovou sluţbu v podstatě pouze 

Petr Jána, občas Maruška Zelenková 

nebo já od varhan. Přitom jsem přesvěd-

čena, ţe jsou mezi vámi i jiní šikovní 

zpěváci, kteří by mohli řady ţalmistů 

důstojně rozšířit. V případě zájmu po-

mohu ţalm nacvičit, případně poskytnu 

metodickou pomoc. Výhodou ţalmů je, 

ţe jsou známy dopředu na celý rok a je 

tudíţ moţno je před produkcí dlouhodo-

bě trénovat. Moţnost zpívat ţalm do 

mikrofonu navíc nevyţaduje vyloţeně 

silný sólový hlas. 

     Po záplavě informací k hudbě 

v našem kostele povaţuji také za nutnost 

vyjádřit jednu velkou a upřímnou po-

chvalu. Ta patří vám všem tam „dole“, 

kteří tak krásně a s radostí při mších 

zpíváte. Není totiţ pro varhaníka větší 

zadostiučinění, neţ kdyţ aţ na kůr slyší 

mohutný zpěv lidu. Za to vám ze srdce 

děkuji. 

Za prosečské varhanice  

Kristýna Řebíčková 

•   A N E B   L I T U R G I C K Ý   Z P Ě V   V    K O S T E L E   S V .   M I K U L Á Š E   •  

Qui cantat, bis orat  



V roce 2011 bylo v našich farnostech   
celkem 19 křtů, 8 prvních svatých 
přijímání, 7 svateb a 27 pohřbů. 

Proseč 
Pokřtěni:  
Anna Rejmanová, Filip Zdeněk Pešek, Jo-
sef Pavel Němec, Světlana Marie Drahošo-
vá, Vít Michael Zelenka, Zoe Fikejzová, 
Madla Kovářová, Aneta Jitka Bohumila 
Kusá, Libor Hromádko, Liliana Flídrová, Jiří 
Demeter, Martin Demeter, Josef Robert 
Hladík, Šimon Zachariáš Sodomka, Jakub 
Štěpán Trynkl. 

První svaté přijímání:  
Eliška Bartošová, Richard Kalina, Veronika 
Lettlová, Petr Novák, Michaela Renzová, 
Ema Sodomková, Martin Štorek, Kristýna 
Třasáková. 

Oddáni:  
Ludmila Řebíčková a Kamil Dostál, Pavla 
Řebíčková a Tomáš Chudý, Irena Zavoralo-
vá a Jiří Herynek, Pavla  Šplíchalová a Mar-
tin Roušar, Marcela Marešová a Pavel 
Uher, Iva Mudrochová a Josef Odehnal, 
Ludmila Vargušová a Michal Kašpar. 

Pohřbeni:  
Pavel Holomek, Václav Kubík, Josef Bílý, 
Marie Nováková, Vladimír Běloušek, Lud-
mila Karalová, Jiřina Feltlová, Josef Pešina, 
Otilie Vodičková, Jaroslava Soukalová, 
Blažena Dudychová, Jiřina Marešová, 
Anežka Lampárková, Eliška Odehnalová, 
Václav Vobejda, Emilie Tošovská, Bohumil 
Černík. 

Nové Hrady 
Pokřtěni:  
Šimon Josef Peterka, Milada Jaroslava 
Šplíchalová, Marie Ludmila Broulíková, 
Petr Chadima. 

Pohřbeni:  

Marie Nečasová, Josef Binko, Josef Mlej-
nek, Božena Broulíková, Marta Severová, 
Marta Šimková, Jan Macák, Vlastislav 
Hruška, Josef Adamec, Stanislav Janda. 
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Ráda bych pozvala další maminky, 

aby se mezi nás přišly podívat,  

popovídat si a společně s dětmi  

prožít pěkné chvilky. 

Program je pro děti do 5ti let.  

Centrum má otevřeno  

každé úterý a čtvrtek 

 dopoledne od 9 do 12 hodin. 

     Rok 2011 byl pro RC ve znamení 

rekonstrukce a zabydlování se v nových 

přízemních prostorách katolické fary. 

Momentálně máme tedy k dispozici 

vlastní hernu a společenskou místnost, 

kterou hojně vyuţíváme pro tvořivé 

dílny, besedy a jiné. V loňském roce se 

v centru uskutečnilo 69 pravidelných 

dopoledních programů a 14 nárazových 

akcí jako: tvoření pro rodiče – quilling, 

korálkování, adventní vazba, zdobení 

vánočních perníčků, besídky a besedy 

s paní M. Nádvorníkovou, návštěva 

zoubečkové víly MUDr. Mrkvičkové, 

výlet za zvířátky na ZS Pasíčka, pikni-

ky, výlety na okolní dětská hřiště… 

Celkem RC Mikeš navštívilo 883 mami-

nek a dětí.  

     Chtěla bych poděkovat Oblastní cha-

ritě Nové Hrady za podporu a všem, 

kteří se podíleli na fungování, drobných 

úpravách a úklidu centra (Janě Renzové, 

panu faráři Zdeňku Machovi, Michalovi 

Košňarovi, Kamilovi Dostálovi...), 

MUDr. Mrkvičkové a mgr. Miladě Ná-

dvorníkové za přínosné a zábavné bese-

dy, "tetě" Lídě Dostálové za úţasný 

půlrok práce a samozřejmě všem ma-

minkám a jejich dětem za vytváření 

příjemné a veselé atmosféry a za nové 

nápady na tvoření a zútulnění prostředí. 

Díky. 

Za RC Mikeš  Marie Zelenková 

 

•   O H L É D N U T Í   R O D I N N É H O   C E N T R A   Z A   U P L Y N U L Ý M   R O K E M  •  

RC Mikeš 

 stav ke dni 22. 12. 2011 v Kč 

Farnost: Proseč Nové Hrady 

Příjmy: 730 790,60 322 717,00 

Výdaje: 788 660,10 154 945,00 

Rozdíl: -57 869,50 167 772,00 

Ohlédnutí  
za rokem 2011  

v našich farnostech  

Hospodaření 



vrcholu uloţeny pozůstatky 

Julia Césara. Později tato koule 

byla nahrazena kříţem. Celá 

stavba realizace trvala celý 

rok... 

     A co se stalo se statečným 

námořníkem, který si mohl 

vykřičet plíce?  Byl hned za-

tčen a  předveden  před papeţe 

Sixta V. Ten  ho  však za  poru-

šení mlčení  nepotrestal. Místo 

trestu dostal odměnu udělením 

privilegia plout na své lodi pod 

vlajkou Vatikánu. Také udělil 

právo jemu i jeho dědicům, 

právo na prodej palmových 

větví na Květnou neděli na 

vatikánském náměstí Sv. Petra. 

Od té doby po více jak 420 

letech mají  jeho potomci i na-

dále tuto papeţskou výsadu být 

jedinými dodavateli palmových 

větví.  

     Výkřik: "AQUA ALLE 

FUNNI!" se stal symbolem 

protestu proti mocenským naří-

zením. Vyzdvihuje odvahu a 

statečnost toho, kdo se rozhod-

ne pro společné dobro, bez 

ohledu na osobní důsledky, porušit ne-

smyslná nařízení. Je jen málo těch, kteří 

zavolají: „AQUA ALLE FUNNI!", větu, 

která má zabránit velké nespravedlnosti. 

Marie Soukalová 
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Vatikán - z historie obelisku 
     Za zimních večerů jsem 

probírala zápisky, ale i fotogra-

fie z různých našich putování - 

poutí. Toto je zmínka z roku 

1990, kdy byla první moţnost 

překročit hranici naší země. 

Cílem byla Itálie - Řím - Vati-

kán. Poznávali jsme  místa nám 

známá z vyprávění anebo čet-

by. Našim vedoucím poutě byl 

Pavel Kříţ. Pouť měl velmi 

dobře připravenou, přímo se 

znalostí historika nás seznamo-

val se svatými místy. Byli jsme 

plni dojmů a nadšení. Bylo nám 

to málo - měli jsme moţnost si 

zopakovat znova Vatikán, a to 

hned příští rok, takoví jsme byli 

nadšenci. Druhou poutí se nám 

všechno přiblíţilo, oţilo a vrý-

valo do paměti. Bylo to tak 

všechno krásné!  První setkání 

s Vatikánem je silný dojem! Je 

mnoho překvapení a krás, po-

znání – jedno překrývá druhé, 

člověk se cítí plný poznání a 

cítí se šťastný! Chce to čas, aby 

krása a dojetí se uloţilo hlubo-

ko v paměti. Díky, bylo to krás-

né! Ráda bych připomněla. Příchod na 

náměstí Sv. Petra. Velké prostranství - 

uprostřed obelisk. Sledujte, co říká his-

torie. Dne 10. září roku 1586 byl vzty-

čen obelisk uprostřed náměstí Sv. Petra 

v Římě. Egyptský obelisk. Starý 4 tisí-

ce let, vysoký více jak 25 m, váţící 350 

tun. K postavení bylo třeba 900 muţů, 

150 koní, nespočet kladek a stovky 

metrů konopných lan. Dělníci pod tres-

tem smrti museli mlčet při práci! Kdyţ 

začali zvedat obrovský kámen z růţové 

ţuly, začal se náhle otřásat a klesat zpět 

k zemi. Ve velkém tichu a napětí, ce-

lým náměstím Sv. Petra, se ozval silný 

a hlasitý výkřik: „AQUA ALLE FUN-

NI! ˮ Kapitán Bresca, námořník z Ligu-

rie si uvědomil, ţe konopná lana se 

zpřetrhají, pokud nebudou smáčená 

vodou. Směle a bezestrachu zvyšoval 

hlas i kdyţ porušoval mlčení, s rizikem, 

ţe bude pověšen. Volání bylo vyslyše-

no. Obelisk vytesaný v ASUANU, byl 

vztyčen na místo. Byl přivezen v roce 

37 z egyptského města Heliopolis, jako 

válečná trofej císaře Caliguly a byl 

umístěn v jeho aréně. Podle středověké 

legendy byly do bronzové koule na 

     Před časem, na startovní lajně 

Olympijských her v Seattlu, devět atle-

tů. Všichni mentálně postiţeni, ale i 

fyzicky. Zazněl výstřel - závod začal. 

Ne kaţdý běţel, ale kaţdý se chtěl zú-

častnit. Běţeli ve skupinkách. Jeden ze 

závodníků - chlapec, zakopl a upadl. 

Udělal několik přemetů a rozbrečel se. 

Ostatní závodníci to uslyšeli. Zpomalili 

a ohlédli se. Viděli, ţe kamarád upadl. 

•   A Q U A   A L L E   F U N N I !  •  

     Až budeš stát, poutníku, uprostřed 
náměstí Sv. Petra ve Vatikánu, vzpomeň 
si na toto vyprávění, které se přenáší z 
poutníka na poutníka. Zastav se - vžij se 
do možností tehdejších časů a techniky. 
Lidské úsilí dokázalo postavit obelisk – 
trvá tolik století! 

 

Z vyprávění sportovce  
•   P O T L E S K   O D E Z N Í   •  

•   N A   C E N Y   P A D Á   P R A C H   •  
•   V Í T Ě Z O V É   J S O U   Z A P O M E N U T I   •  

Vrátili se k němu všichni. Vedle chlap-

ce se na zem posadila dívka s Downo-

vým syndromem. Objala ho. Zeptala 

se: „Uţ je ti líp?“... Pak společně všich-

ni - devět závodníků, prošlo cílovou 

lajnou. Diváci se tenkrát postavili a 

tleskali a tleskali. Potlesk nebral konce! 

Lidé, kteří to zaţili a viděli - o tom 

podnes často mluví. P r o č ...? Protoţe 

hluboko uvnitř nás dobře víme, ţe kdyţ 

vyhrajeme, není to v našem ţivotě to nej-

důleţitější. Nejdůleţitější je v ţivotě po-

máhat k vítězství ostatním, i kdyby to 

mělo znamenat, ţe zpomalíme svůj vlastní 

závod. Zamysleme se. Často se setkáváme 

s podobnými příběhy. Zamysleme se, 

rozhlédněme se kolem sebe... 

Bystra 

Náměstí sv. Petra 



Kalendář Intence 
Čtení a žalmy: cyklus B 

Proseč - intence a čtení  

Nové Hrady - intence a žalmy 
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Perálec  - intence 

5. 2. Za Jana Vávru, manželku a živé i zemřelé příbuzné. 
ž: Romana Poslušná 

8. 2. Na poděkování za 70 let života a ochranu Boží. 

12. 2. Za Marie Nečasovy, Stanislava a živé a zemřelé 
členy rodiny Nečasovy. ž: Dáša Nováková 

15. 2. Za živé i zemřelé rodiny Stoklasovy, Kličkovy a 
Votroubkovy. 

19. 2. Za Josefa Holomka, bratra a rodiče z obojí strany a 
celý rod. ž: Vendula Nováková 

22. 2. Za Jana Kopeckého, manželku, syna s manželkou a 
snachu. 

26. 2. Za rodiče Nyklovy a Černínovy. ž Karel Vopařil 

29. 2. Za Josefa Pitru, sourozence a rodiče z obojí strany. 

2. 3. Za Václava Cibulku, manželku a celý rod. 

4. 3. Za Annu a Václava Vostrčilovy, dceru a zetě.             
ž: Petr Poslušný 

7. 3. Za Josefa Sokola, bratra a rodiče. 

11. 3. Za Josefa a Miladu Andrlovy a rod Andrlů a Šlégrů. 
ž: Růžena Odehnalová 

14. 3. Za dar života pro sourozence, Boží ochranu pro 
jejich rodiny. 

18. 3. Za Václava Brýdla, manželku a sourozence.               
ž: Vendula Axmanová 

19. 3. Za Josefa Boštíka, manželku a zetě. 

21. 3. Za Marii Boštíkovou, manžela, zetě a rod Šplíchalů. 

25. 3. Za Miloše Lebedu a Boží ochranu pro jeho rodinu a 
celý rod. ž: Dáša Nováková 

28. 3. Za Josefa Holomka, rodiče z obojí strany a Boží 
pomoc rodinám dětí. 

1. 4. Za Josefa Krále, rodiče a bratra.                                   
ž: Romana Poslušná 

5. 2. Za Boží pomoc a posilu v nemoci.                               
čt: manželé Taláckovi st. 

11. 2. Za Vojtěch Košňara, rodiče Košňarovy a Soukalovy. 

12. 2. Za Jaroslava Mareše a Karla Paclíka.                           
čt: manželé Taláckovi ml. 

18. 2. Za Josefa Černého a jeho manželku, bratra a rodi-
če. 

19. 2. Za rodiče Dostálovy. čt: manželé Dastychovi 

26. 2. Za rodiče Laštůvkovy, jejich zemřelé a živé děti a 
jejich rodiny.                                                                  
čt: Marie Řebíčková, Marie Zelenková 

3. 3. Na poděkování za 80 let života. 

4. 3. Za Miroslava Vobejdu a Josefa Bílého.                       
čt: Božena a Miroslav Vobejdovi 

9. 3. Za Jiřího a Jindřicha Bulvovy. 

11. 3. čt: Pavla a Jan Černí 

15. 3. Za Františka Voborného a živé i zemřelé členy 
rodiny. 

16. 3. Za zachování víry pro pravnuky a jejich rodiče. 

17. 3. Za Josefa Bílého a celou rodinu. 

18. 3. Za Josefa a Marii Stříteských a celý rod.                   
čt: Růžena Soukalová, Blanka Vopařilová 

19. 3. Za Josefa Zelenku a rodiče. 

24. 3. Za Františka Petrase, rodiče a živé i zemřelé             
z celého rodu. 

25. 3. Za Ludmilu Herberovou, Antonína Herbera a ten 
rod. čt: Marta a Martin Odehnalovi 

30. 3. Za sestru Majellu Feltlovou. 

1. 4. čt: Růžena a Josef Roušarovi 

12. 2. Za Marii a Františka Kulhavých a syna Františka. 

26. 2. Za Františku Coufalovou, manžela, oboje rodiče a 
sourozence. 

4. 3. Za Bedřicha Havla, dvě manželky, sestru Marii a 
děti. 

11. 3. Za rod Šplíchalů a Renzů, živé a zemřelé. 

18. 3. Za Ladislava Kulhavého a oboje rodiče. 

25. 3. Za Milenku Sodomkovou (roz. Vágnerovou) a 
rodiče Tomáše a Ludmilu Vágnerovy. 

1. 4. Za Annu Sochovou, manžela, oboje rodiče a souro-
zence. 

  5. 2. neděle 5. neděle v mezidobí   
    Proseč: 17 - 19 svátost smíření, adorace 

  8. 2. středa Nové Hrady:   po mši sv. setkání seniorů 

    Proseč: 18.30 setkání nad katechismem 

  9. 2. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

      18.30 mše sv. 

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

    Proseč: 17.30 mše sv., setkání starších dětí 

  12. 2. neděle 6. neděle v mezidobí   

  16. 2. čtvrtek Proseč: 17.30 modlitby matek 

  17. 2. pátek Chotovice: 10.00 mše sv. v kapli sv. Josefa 

  18. 2. sobota Perálec: 14.00 karneval pro děti 

  19. 2. neděle 7. neděle v mezidobí   

    Proseč: 16.00 Ekumenická bohoslužba 

  22. 2. středa Popeleční středa   

    Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

    Proseč: 18.30 mše sv. 

  23. 2. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

      18.30 mše sv. 

  24. 2. pátek Proseč: 20.00 setkání ml. manželů 

  26. 2. neděle 1. neděle postní   

    Nové Hrady: 17 - 19  svátost smíření, adorace 

  1. 3. čtvrtek Perálec: 16.30  svátost smíření 

    17.30 mše sv. 

    Proseč: 17.30 modlitby matek 

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

    Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

  3. 3. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

    Proseč: 18.30 mše sv. 

  4. 3. neděle 2. neděle postní   

    Proseč: 17 - 19 svátost smíření, adorace 

  7. 3. středa Nové Hrady:   po mši sv. setkání seniorů 

    Proseč: 18.30 setkání nad katechismem 

  8. 3. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

      18.30 mše sv. 

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

    Proseč: 17.30 mše sv., setkání starších školáků 

   9. - 11. 3. biřmovanci Vesmír 

  11. 3. neděle 3. neděle postní   

    12. - 18. 3. Jarní prázdniny 

  15. 3. čtvrtek Proseč: 17.30 modlitby matek 

  16. 3. pátek Chotovice: 10.00 mše sv. v kapli sv. Josefa 

  17. 3. sobota Chotovice: 9.00 rekolekce P. Tomáš Hoffmann 

    Proseč: 18.30 mše sv. 

  18. 3. neděle 4. neděle postní   



     V prvních čtrnácti lednových dnech probíhala ve městech a obcích po 
celé České republice Tříkrálová sbírka. V regionu Oblastní charity Nové 
Hrady u Skutče chodilo 181 skupinek králů, a částka, kterou díky vaší sr-
dečnosti a vstřícnosti vybraly, činí úctyhodných 740 469,- Kč. Záměrem 
letošní sbírky je vybavení skladu a kanceláře nově vybudovaného domu 
v Chotovicích, ve kterém bude mít zázemí středisko Potravinové pomoci, 
a dále dokoupení pomůcek a vozidla pro středisko Ošetřovatelské služby. 
Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat všem, kteří se na přípravě 
Tříkrálové sbírky podíleli, těm kteří nezaváhali ani na chvilku a rádi se 
koledování účastnili a především těm, kteří koledníčkům otevřeli svá 
obydlí a do pokladniček přispěli. 
     Děkujeme. 

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 můţete zasílat na e-mail: fs@1969.cz. Uzávěrka příštího vydání: 25. 3. 2012. 
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 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 

Pravidelné bohoslužby                             

  
Proseč Nové Hrady Perálec 

NE 8.00 9.30 11.00 
PO 7.45     

ST 17.30* 8.00  

ČT 7.45     

PÁ 17.30*   
SO 17.30*     

* Od 25. 3. bude večerní bohoslužba od 18.30. 

INFORMACE Z FARNÍ CHARITY  
Farnost Proseč  

2 470   Bor u Skutče 

5 233  Česká Rybná 

43 409   Proseč 

7 664  Zderaz 

58 776   celkem 

Farnost Nové Hrady  

2 740  Doubravice 

5 042   Chotovice 

2 448  Leština 

1 495   Mokrá Lhota 

2 990  Nové Hrady 

5 630   Příluka 

2 230  Suchá Lhota 

22 575   celkem 

  22. 3. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

      18.30 mše sv. 

  23. 1. pátek Proseč: 16.30 mše sv., setkání mladších dětí 

  25. 3. neděle 5. neděle postní   

    Nové Hrady: 17 - 19  svátost smíření, adorace 

  29. 3. čtvrtek Proseč: 17.30 modlitby matek 

  30. 3. pátek Proseč: 20.00 setkání ml. manželů 

  1. 4. neděle Květná neděle     

    Proseč: 17 - 19  svátost smíření, adorace 

•   T Ř Í K R Á L O V Á   S B Í R K A   2 0 1 2   •   


