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Milí farníci, 

     jsem rád, že vás mohu znovu oslovit v našem časopise. Chci se s vámi podělit o naše radosti a starosti, které v našich farnos-

tech prožíváme. Doufám, že radostí je mnohem víc. 

     Jednou z nich byla primiční mše sv. našeho novokněze Václava Jiráčka z Doubravic, kterou spolu s námi slavil v neděli 23. 

září odpoledne pod širým nebem vedle novohradského kostela. K tomu bylo zbudováno pódium a připraveno asi 120 laviček pro 

účastníky. Avšak lavičky nedostačovaly, neboť účastníků bylo kolem 700 a dále 45 kněží a ještě asi 30 ministrantů. Pečlivě 

jsme tuto slavnost připravovali a modlili se za její zdar. Bůh naše modlitby vyslyšel a na primici dopřál krásné slunečné počasí a 

slavnost se velmi zdařila. Po nádherné liturgii primiční mše sv. následovalo novokněžské požehnání. Dále úžasná legenda o sv. 

Václavu Jiráčkovi, kterou si pro novokněze připravili skauti a mládež. Po gratulacích pokračoval volný program, kdy bylo mož-

né přijmout osobní novokněžské požehnání či prožít pěkně společenství s účastníky z různých koutů Čech nebo posílit tělo 

z velké nabídky pokrmů a nápojů. Ještě jednou bych vám všem, kteří jste se na přípravě a průběhu primice podíleli, moc a moc 

poděkoval. Ať dobrý Bůh provází našeho novokněze hojným požehnáním. 

     Vy, kteří navštěvujete novohradský kostel, jste si jistě všimli, že už kolem něj a fary ustaly práce. První etapa oprav kostela a 

fary tedy skončila a v těchto dnech jsme předložili vyúčtování se žádostí o proplacení. Zbývá ještě vytvořit nové pracovní místo 

v naší novohradské farnosti. Avšak není všem opravám konec, nyní se připravujeme na druhou etapu, kterou bychom měli reali-

zovat během příštího roku a na kterou jsem již podepsal novou smlouvu o dotaci z Evropské unie na Státním zemědělském in-

tervenčním fondu. Děkuji všem, kteří jste se zapojili (třeba i modlitbou) a přispěli ke zdárnému provedení revitalizace kostela a 

fary a prosím o další pomoc a podporu. 

     Během letošní Misijní neděle jsme měli možnost se v prosečské farnosti zúčastnit přednášky Mons. Josefa Suchára o misiích 

v Indii.  

(pokračování na str. 2) 
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•   M I L Í   F A R N Í C I   • 
Téma přednesl opravdu zajímavým způso-

bem, kterým nás vtáhl do života Indie a vedl 

tak, abychom se sami zamýšleli nad našimi 

postoji ke světu. Vyprávěl nám, jak on sám 

se tam setkal se zajímavými zvyklostmi, ať 

pozitivními, krásnými, nebo s věcmi, které 

se učí místní obyvatelé měnit a s nimi zápo-

lit. Další krásnou akcí ten den byl koncert 

sboru DUHA v prosečském kostele. Jsem 

rád za každou dobrou kulturní aktivitu, ne-

boť tím nerozvíjíme pouze kulturní rozměr 

člověka, ale i rozměr duchovní. Všechno 

krásné a dobré ukazuje na nejvyšší zdroj 

krásy a dobra. 

     Nyní se chystáme vstoupit do doby ad-

ventní, která je pro každého z nás velkou a 

novou příležitostí obnovit a oživit svoji víru, 

především v Roce víry, který 11. října vy-

hlásil Svatý otec. Co by nám v tom mohlo 

pomoci? Jednou z důležitých věcí je dobře 

naši víru znát. K tomu nám může pomoci 

především Katechismus katolické církve, 

také Dokumenty II. vatikánského koncilu a 

Písmo svaté. Kdo umí využívat internet, 

může si na stránkách Diecéze ostravsko-

opavské (http://www.doo.cz/rok-víry.html) 

najít podnětná zamyšlení a jiné materiály. I 

já se budu snažit vám, milí farníci, nabíd-

nout různá zamyšlení a aktivity týkající se 

krásného Božího daru naší víry. Na začátek 

si může každý z nás přečíst apoštolský list 

Svatého otce Benedikta XVI. Brána k víře. 

V něm mimo jiné píše: „Kéž tento Rok víry 

znovu utvrdí náš vztah s Kristem Pánem, 

neboť jedině v něm se skrývá jistota, s níž 

můžeme hledět do budoucnosti, a záruka 

skutečné a trvalé lásky. Slova svatého apoš-

tola Petra představují konečný pohled na 

víru: „A proto budete potom jásat, i když 

vás musí trápit teď ještě na krátký čas všeli-

jaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, 

vzácnější než pomíjející zlato, které přece 

bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš 

Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. 

Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v 

něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte. Zato 

budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti; 

až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy du-

še“ (1 Petr 1,6–9).“  

     Už nyní se těším na společné prožití do-

by adventní a vánoční v objevování a pro-

hlubování naší víry. Vyprošujme si k tomu 

sobě navzájem Boží požehnání a prosme i za 

obnovení víry v našich farnostech. Jsem 

vděčný za každé setkání s vámi a každé 

drobné vzájemné povzbuzení na cestě víry 

do Božího království.  

     K dobrému prožití adventu a Vánoc vám 

žehná o. Zdeněk. 

Milí farníci, 

     je to již více než dva měsíce, co jsem přijal kněžské svěcení a týden nato 

spolu s vámi slavil primici v Nových Hradech. Za tu dobu se jistě udála celá 

řada jiných věcí a všechny ty krásné zážitky možná už řadíme jen mezi vzpo-

mínky. Uklizením laviček a stanů, umytím talířů a rozdáním primičních ob-

rázků to ale nekončí. Myslím, že je to podobné jako se svatbou – to napínavé 

a neprobádané teprve přichází. Svěcení a primice nebyly koncem, ale začát-

kem. 

     A proto vám chci moc poděkovat, že to byl opravdu krásný začátek. A to 

jak v Brně, kam jste mne přijeli podpořit při slavnosti svěcení, tak v Nových 

Hradech, kde jste věnovali mnoho času, sil a prostředků k tomu, aby všichni, 

kteří na primici přijedou, se cítili opravdu jako na slavnosti. Mám mnoho 

ohlasů, že se to opravdu povedlo – přijeli lidé zblízka i daleka (Brna, Prahy, 

Českých Budějovic…) a všichni chválili pěknou atmosféru, kterou se podaři-

lo vytvořit jak při mši svaté, tak i po ní. Děkuji všem vám, kteří jste k tomu 

přispěli svým dílem. A také vám ještě jednou děkuji za dar, který jsem od vás 

dostal. Ornáty jsou pro mě připomenutím rodné farnosti. 

     Tak přeju i vám, ať pro vás tyto minulé slavnosti nejsou koncem, kdy už 

není na co se dál těšit, ale také třeba začátkem a inspirací. Třeba k tomu, 

abyste i nadále ve svých modlitbách mysleli na rodiny a na nová povolání ke 

kněžství a zasvěcenému životu. 

Václav Jiráček   

Poděkování farníkům  

http://www.doo.cz/rok-víry.html
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     Prosím zpěváky bývalého prosečského "velkého" sboru, členy stávající scholy a 

i případné další zpěvuschopné a zpěvuchtivé farníky, aby se zapojili do příprav 

hudebního doprovodu Půlnoční mše svaté a přispěli tak k její sváteční atmosféře. 

Repertoár bude vytvořen převážně z koledových vánočních mší, které se v minu-

lých dobách (kdy jsme Půlnoční připravovali pod dirigentskou taktovkou pana 

učitele Vobejdy) u nás zpívávaly s orchestrem.  

ZKOUŠKY BUDOU PROBÍHAT OD 25. LISTOPADU (včetně)  
VŽDY PO NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBĚ.  

Děkuji za vaši podporu a těším se na hojnou účast. 

Kristýna Řebíčková 

Díky, Bože,  
za vše cos pro nás udělal 

vždy v době nouze a potřeby, 
pomocnou ruku bližního nám poslal, 

ani si to nezasloužíme, 
žes nám svoji pomoc věnoval.  

Jen víra mi vždy sílu dala, 
abych bolest své duše  

a těla přemáhala. 
V každé těžké situaci 
mi Bůh vždy sílu dá. 

A já, bohužel už sama, 
utíkám se do Tvé náruče 

a jsem už v Tvé lásce zdravá.  

Jak často si vyčítám,  
že o život sestřičky  

jsem málo bojovala, 
nedbale se modlila, 

tak její život nezachránila.  
A některé, které jsem milovala,  

zranila a mnoho pokazila. 
Ale já jsem tak naivňoučká byla 

a jejich zranění nepochopila. 
Mnozí jsou na tom ještě hůře 

a přesto nesou statečně  
svoje těžké kříže. 

Byla jsem tak nechápává, 
až poznáním bolesti světa – pochopila.  

Bála jsem se samoty  
a teď raduji se jako Ty. 

Bože, děkuji za radost a štěstí,  
které mám, a doufám,  

že si je navždy uchovám. 
Jen se svými drahými 

se raduji a scházím 
a tak přeji všem svým drahým, 

aby živi a šťastni byli, 
stále se radovali, 

jen hříchům se vyhýbali.  

Bůh stvořil krásný svět, 
život je jak krásný sen 

i s mnohými těžkostmi se dá žít. 
Když už nevím kudy kam, 
do Jeho náručí se utíkám, 

abych šťastně žila, 
na vše těžké zapomněla 

a jen se s Tebou stále radovala 
a Tvé lásky nikdy nepozbyla. 

Mlada 
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Vyznání a díky  

Zkoušky na půlnoční  

Děti v sakristii  
     V prosečském kostele se již delší dobu o nedělních bohoslužbách před začát-

kem homilie přesouváme s malými dětmi do sakristie, kde jim je zábavnou formou 

přiblížena podstata evangelia a společně vyrábějí nebo vybarvují "dárek" pro Pána 

Ježíše, který následně přinášejí v obětním průvodu. Je třeba za tuto úžasnou aktivi-

tu poděkovat Marušce Rejmanové, která dětský program pravidelně připravuje a s 

dětmi umí poutavě komunikovat, takže se aktivně zapojují a jistě si něco z toho 

"evangelijního" povídání a tvoření odnášejí ve svých malých hlavičkách také z 

kostela domů.  
Marie Zelenková  

Skautské středisko Proseč Vás srdečně zve  
na Vítání Betlémského světla, které se uskuteční v neděli  

23. 12. 2012 v 17 hod v Proseči  
na náměstí u betléma.  

Těšit se můžete na zpívání koled, krátké kulturní vystoupení 
a čaj či svařák na zahřátí. 

Vítání Betlémského světla  

•   P O Z V Á N K A   N A   V Á N O Č N Í   K O N C E R T   • 
Římskokatolická farnost Proseč a Oblastní charita Nové Hrady 

pořádá vánoční koncert 

Jakub Jan Ryba: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
Účinkuje smíšený sbor, sólisté a orchestr pod vedením Františka Šterbáka 

Proseč 29. 12. 2012 14:00 Kostel svatého Mikuláše 

Hlinsko 29. 12. 2012 17:00 Děkanský kostel Narození Panny Marie 



Osmý den po narození byl chlapec na 

znamení příslušnosti k Božímu lidu 

obřezán. Jak se cestovalo: většinou na 

oslech, velbloudi sloužili jako dopravní 

prostředek k daleké a náročné cestě 

pouští. V biblických zemích se pro psa-

ní Bible používalo nejprve „klínové 

písmo“, postupem času se vyvinula 

abeceda. Psalo se na kůži a papyrus. 

Listy papyru se sešívaly do dlouhých 

svitků. Biblické texty vznikaly od 10. 

století před Kristem do 1. století našeho 

letopočtu. Knihy Starého zákona byly 

psány v hebrejštině, spisy Nového zá-

kona v řečtině. Ale od roku 863, kdy 

přišli na území Velkomoravské říše sv. 

Cyril a Metoděj, byly biblické texty 

překládány do staroslověnštiny. Středo-

věká západní Evropa používala jako 

c í r k e v n í  j a z y k  l a t i n u ,  k t e r á 

v katolickém prostředí přecházela do 

novověku. 

     Druhá část výstavy představuje po-

klady z depozitáře poličského muzea. 

Jsou to vzácné a bohatě zdobené výtis-

ky těchto knih:  

· Bible pražská (1488)  

· Bible pernštejnská (1471)  

· Bible Netolického (Praha 1549), která 

má bohatě ilustrovaný tisk a 124 ručně 

kolorovaných dřevořezů 

· Bible česká Melantrichova (Praha 

1570) – obsahuje renesanční dřevořezy  

· Bible kralická, jednodílná (r. 1613)  

· Bible svatováclavská (Praha 1677-
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Bible očima světa, svět očima Bible  
     Pod tímto názvem probíhala výstava 

v Centru Bohuslava Martinů v Poličce 

od 15. září do 11. listopadu 2012. Chci 

se podělit o poznatky a zážitky z chvil 

prožitých jakoby uprostřed biblických 

dějů. První část výstavy byla určena 

především dětem a mládeži, které tak 

měly možnost aktivně se zapojit do 

všedního života před tisíci lety. Pro-

hlédli jsme si kamenné desky 

s Desaterem Božích př ikázání 

v hebrejštině. (Děti opisovaly 4. přiká-

zání právě v tomto jazyce.) Byl zde 

postaven domek z doby Ježíše Krista ve 

zmenšené podobě. V této době se stavě-

ly krychlové domy s jedinou místností 

v přízemí, kde bydleli lidé i zvířata. Na 

rovné střeše spali hosté nebo se sušilo 

obilí a ovoce. Řadu zajímavostí jsme se 

dověděli na panelech ve tvaru svitků, 

např., jak se lidé stravovali: hlavní po-

travinou byl chléb. Zrna na mouku se 

drtila mezi dvěma kameny (mletí jsme 

si prakticky vyzkoušeli). Těsto na chléb 

ženy zadělávaly z mouky a vody. Vodu 

nosily ze studny, která bývala často 

daleko za vesnicí, a to ve velkých nádo-

bách na hlavě. Když uhnětly chlebové 

těsto, vytvarovaly z něj placky, které se 

pekly na horkých kamenech. Chutnal 

nejlépe čerstvý. Do čeho se oblékali: 

dříve to byla dlouhá košile se zástěrou 

kolem pasu, později košile ze lnu nebo 

vlny. Plátno tkaly ženy na tkalcovských 

stavech a oděvy vyráběly doma. Proto-

že nebyly nemocnice, na ulici posedá-

valo mnoho žebráků a nemocných. 

Mladí lidé se ženili a vdávali ve velmi 

raném věku – ve dvanácti, třinácti le-

tech. Snoubence hledali většinou rodi-

če. Velkolepá svatební hostina trvala 

týden, čtrnáct dní. Každé dítě bylo do 

rodiny přijímáno s radostí jako velký 

dar od Boha. V rodině bylo vždy mno-

ho dětí. Po porodu se novorozeně vy-

koupalo a potřelo solí. Jméno, které dítě 

dostalo, mělo vždy určitý význam. 

1715)  

· Bible česká (Praha 1865)  

· Písně evangelické; Lutherova Bible  

· Bible latinsko-německé  

· Evangelium sv. Matouše – staroslověn-

sky  

· Život Kristův od Cochema – německy, 

Mariazell (1758)  

· Apokalypsa – Albrecht Dürer; je to 

cyklus 15 dřevořezů. Zjevení povzbuzo-

valo v těžkých dobách a ukazovalo na 

přicházející slávu církve – vítězství bude 

patřit stoupencům Krista, kteří se jej 

rozhodli následovat.  

· Bible, Písmo Svaté Starého a Nového 

zákona – český ekumenický překlad 

(1968-1984) -  jednalo se o evangelický 

tisk pašovaný ze zahraničí a přísně pro-

následovaný.  

· Bible kralická – český ekumenický 

překlad (2008). 

Pro mládež: 

· Bible s obalem maskáč se zipem 

(2009) 

· Bible s obalem jeans se zipem (2009) 

· Bible do  nepohody – Nový zákon – je 

vytištěno na voděodolném papíře. 

Pro děti: 

· Bible na dobrou noc,  

· Dětská Bible – čti a poznávej 

· Ilustrovaná Bible. 

     Nakonec zde byl k vidění židovský 

modlitební šál, hedvábný a s dlouhými 

třásněmi, a Židovská Tóra, která obsahu-

je 5 knih Mojžíšových, délka svitku je 

11 m. Používal ji poličský rabín Josef 

Singer (zemřel v r. 1918). 

     A co mi tato výstava dala? Ještě 

hlouběji si uvědomuji, jak nedotknutelné 

a drahocenné dědictví máme v Písmu 

Svatém, z něhož září světlo víry, a 

s jakou úctou a láskou naši předkové 

tento odkaz živého Boha uchovávali a 

předávali z generace na generaci. 

Marie Košňarová    

 

53 roků jste v Nových Hradech byl a požehnaně zde působil.  
Nemoc i vězení jste trpělivě snášel, 

pod prostým křížem na novohradském hřbitově  
jste věčný pokoj našel.  

Vzpomínáme s vděčností, prosíme,  
pošlete požehnání z nebe celé novohradské farnosti.                        

vděční farníci 

Co můžeš ještě dát, když ruce tvý jsou prázdný 
a v dlaních nezbylo už nic víc nežli chlad. 

A přesto je tu stále něco co roztavuje ledy srdcí, 
čím můžeš probudit jas očí bez nároku na splátky, 

čím můžeš dávat šach i mat. 

E. S. 

Vzpomínka na pana děkana Říhu (+ 26. 5. 1990)  Úsměv   
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Kalendář 
Proseč - intence a čtení  
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Intence 
Čtení a žalmy: cyklus C 

25. 11. Za rodiče Boštíkovy a Dvořákovy. 

28. 11. Za uzdravení duše i těla a posilu v nemoci. 

30.11. Za rodinu Křiklavovou. 

1. 12. Za rodinu Břeňovou, živé i zemřelé. 

2. 12. dětská mše sv., čt: Adélka a Barunka Zvárovy 

5. 12. Za Kateřinu Víchovou, manžela, dceru a celou 
rodinu. 

6. 12. Za Miroslava Vobejdu a rodiče. 

8. 12. Na úmysl dárce. 

9. 12. Za rod Feltlových a Škorpišových.                              
čt: Miroslava Břeňová, Zdena Šplíchalová  

10. 12. Za živé i zemřelé z rodu Soukalových. 

14. 12. Za Jana Černého,rodiče, bratra a celou rodinu. 

16. 12. Za P. Dominika Antonína Javůrka.                             
čt: manželé Odehnalovi 

17. 12. Za Jiřího Malinského, bratra a otce a                               
rod Malinských. 

19. 12. Za Boženu a Josefa Soukalovy a celý rod. 

22. 12. Za Josefa Hrušku, rodiče a sourozence z obojí 
strany. 

23. 12. Za Josefa Zelenku, manželku, vnuka a zetě a 
rodiče Morávkovy.                                                         
čt: Marta Odehnalová, Růžena Soukalová 

24. 12. Za Václava Macháčka, manželku a syna.                
čt: Marie Víšková, Eva Skalníková 

25. 12. čt: manželé Košňarovi 

26. 12. čt: Libuše Halámková 

27. 12. Za Františka Baťu, manželku a dceru. 

28. 12. Za Marii a Josefa Roušarovy, za rodiny Roušarovy, 
rodinu Vítovou a Košňarovou. 

30. 12. Za rodinu Kašparovou a Štrumfovou, za živé i 
zemřelé. čt: Anežka Ječmenová, Anna Čermáková 

1. 1. čt: manželé Roušarovi ml. 

4. 1. Za Marii a Josefa. 

6. 1. dětská mše sv., čt: Eliška a Kristýnka Bartošovy 

9. 1. Za Miroslava Vobejdu a celou jeho rodinu. 

13. 1. čt: Eva Davidová, Marie Sodomková 

16. 1. Za Rudolfa Vícha, manželku, dceru a celou rodinu. 

20. 7. čt: manželé Taláckovi ml. 

27. 1. čt: manželé Taláckovi st. 

  25. 11. neděle Slavnost Ježíše Krista Krále 

    Nové Hrady: 17 - 19  svátost smíření, adorace 

  29. 11. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

     18.30 mše sv. 

  1. 12. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

    Proseč: 18.30 mše sv. 

  2. 12. neděle 1. neděle adventní   

    Proseč: 17 - 19  svátost smíření, adorace 

  6. 12. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

    18.00 mše sv. 

    18.00 mše sv. 

    Proseč: 17.30 modlitby matek 

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

   Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

  8. 12. sobota Proseč: 7.30 mše sv. s roráty 

    Proseč: 9.00 adventní rekolekce na faře 

  9. 12. neděle 2. neděle adventní   

    Nové Hrady: po mši sv. návštěva sv. Mikuláše 

    Proseč: 15.00 Mikulášská besídka 

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

    Proseč: po mši sv. setkání nad katechismem 

  13. 12. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

      18.30 mše sv. 

  14. 12. pátek Proseč: 18.30 mše sv., setkání starších dětí 

  15. 12. sobota Proseč: 7.30 mše sv. s roráty 

  16. 12. neděle 3. neděle adventní   

    Proseč: 15 - 17  svátost smíření, adorace 

  20. 12. čtvrtek Proseč: 17.30 modlitby matek 

  21. 12. pátek Proseč: 16.30 mše sv., setkání mladších dětí 

  22. 12. sobota Proseč: 7.30 mše sv. s roráty pro děti s lampičkami 

  23. 12. neděle 4. neděle adventní   

  24. 12. pondělí Štědrý den     

    Perálec: 16.00 vigilie narození Páně pro děti 

    Nové Hrady: 22.00 Půlnoční mše sv. 

    Proseč: 24.00 Půlnoční mše sv. 

  25. 12. úterý slavnost Narození Páně   

    Bohoslužby jako v neděli.   

  26. 12. středa svátek Svatého Štěpána, prvomučedníka 

    Bohoslužby jako v neděli.   

  29. 12. sobota Proseč: 14.00 koncert  

  30. 12. neděle svátek Svaté rodiny   

    Obnova manželských slibů, žehnání rodin. 

    Proseč: 14.30 vánoční besídka 

  31. 12. pondělí Poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc do nového roku. 

   Nové Hrady: 16.00   

    Proseč: 17.30   

  1. 1. úterý slavnost Matky Boží, Panny Marie 

    Bohoslužby jako v neděli, žehnání tříkrálovým koledníkům. 
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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     

Kalendář 
  3. 1. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

    18.00 mše sv. 

    Proseč: 17.30 modlitby matek 

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

    Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

  5. 1. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

   Proseč: 18.30 mše sv. 

  6. 1. neděle slavnost Zjevení Páně   

    Nové Hrady: 17 - 19  svátost smíření, adorace 

  9. 1. středa Nové Hrady: po mši setkání seniorů 

    Proseč: po mši setkání nad katechismem 

  10. 1. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

    18.30 mše sv. 

  11. 1. pátek Proseč: 17.30 mše sv., setkání starších dětí 

  13. 1. neděle Svátek křtu Páně   

    Proseč: 17 - 19  svátost smíření, adorace 

  17. 1. čtvrtek Proseč: 17.30 modlitby matek 

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

  20. 1. neděle 2. neděle v mezidobí   

  24. 1. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

    18.30 mše sv. 

  27. 1. neděle 3. neděle v mezidobí   

    Nové Hrady: 17 - 19  svátost smíření, adorace 

  31. 1. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

    18.00 mše sv. 

    Proseč: 17.30 modlitby matek 

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

    Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

  2. 2. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

   Proseč: 18.30 mše sv. 

  3. 2. neděle 3. neděle v mezidobí   

  V době od 2. - 9. února bude P. Zdeněk Mach na dovelné. 

•   O p r a v e n ý   k o s t e l   v   N o v ý c h   H r a d e c h   •  

Perálec  - intence 

Nové Hrady - intence a žalmy 

Intence 

25. 11. Za manžele Sochovy, oboje rodiče a sourozence. 

2. 12. Za Ladislava Kulhavého, oboje rodiče a švagrovou 
Růženu. 

9. 12. Za Annu Sochovou, manžela, tři syny a tři dcery. 

16. 12. Za Marii a Miroslava Loskotovy a dceru Irenu 
Skipalovou a oboje rodiče. 

23. 12. Za rodiče Macháčkovy, syna Františka a všechny 
příbuzné. 

24. 12. Poděkování za dar víry a prosba o její dar tam, kde 
v našich rodinách chybí.  

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

26. 12. Za Štěpána Šplíchala, jeho syna Štěpána a celý rod 
Renzových, živé i zemřelé. 

13. 1. Za Lukáše Pražana. 

27. 1. Na poděkování za dar 50- ti let společného života. 

2. 12. Za Václava Šimka a manželku Martu.                       
ž: Romana Poslušná 

8. 12. Za Josefa Sokola, manželku a dva syny. 

9. 12. Za manžele Válkovy a Vlastu  ž: Dáša Nováková 

16. 12. Za Josefa Jiráčka, rodiče a Boženu Jiráčkovou.       
ž: Vendula Nováková 

23. 12. Za Josefa Chadimu, rodiny jeho dětí a rod Nováků. 
ž: Anežka Nováková 

24. 12. Za Josefa Zerzána, manželku Žofii a dceru Marii.  
ž: Petr Poslušný 

25. 12. Za manžele Pohorskovy a Annu a Františka Binko-
vy. 

26. 12. Za Aloise Víška, manželku a dceru Marii s manže-
lem Vladimírem. 

30. 12. Za rodiče Nyklovy a Černínovy a duše v očistci.      
ž: Růžena Odehnalová 

31. 12. ž: Karel Vopařil 

1. 1. ž: Dáša Nováková 

6. 1. Za Jaroslava a Růženu Kulhavých a příbuznou.      
ž: Romana Poslušná 

13. 1. Za Stanislava a Marii Sokkolovy a rodiče z obojí 
strany. ž: Vendula Nováková 

20. 1. ž: Anežka Nováková 

27. 1. ž: Karel Vopařil 
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Tajenka nejen pro děti  

   3.          

     4.         

 1. 2.     5.        

A.           6.       

B.             7.      

C.     F.→         8. 9. 10.   

D.       G.→               

E.         H.→               

                 

1. písmeno řecké abecedy 

2. nižší šlechtický titul 

3. lesní rostlina 

4. trojice mn. číslo   

5. zelené místo v poušti  

6. potulný hudebník 

7. ples   

8. král zvířat 

9. sloní zuby 

10. zámezí (ve hře) 

A. rusky "jezero" 

B. TAJENKA 

C. název písmene M 

D. Kelt 

E. matka Panny Marie 

F. ozubená část 

G. jméno pohádkové víly 

H. Chvála Bohu 

Řešení tajenky nejdete na straně 10. 

připravila E.S. 

Informace z farní charity  
PERCHAR s. r. o 

     Chráněná pracovní dílna je pracoviš-

tě zaměstnavatele vymezené na základě 

dohody s Úřadem práce a přizpůsobené 

pro zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. První zaměstnanci nastou-

pili v únoru 2010 a byli tři, v březnu 

2010 nastoupilo dalších 10 osob a k 25. 

srpnu 2010 zaměstnává Perchar s. r. 

o. 16 osob, z nichž 13 má zdravotní 

znevýhodnění či jeden ze stupňů inva-

lidního důchodu. 

Prádelna poskytuje služby  
pro soukromé osoby:  

• praní a žehlení (mandlování) rovného 

prádla 

• praní a žehlení tvarového prádla 

(košile, kalhoty, trička atd.) 

• škrobení (na přání zákazníka - slabé, 

silné) 

• drobné opravy (knoflíky, švy atd.) 

Prádelna poskytuje služby  
pro firmy: 

• praní a žehlení (mandlování) rovného 

prádla 

• praní a žehlení tvarového prádla 

(montérky, kombinézy atd.) 

• drobné opravy (knoflíky, švy, záplaty) 

V prádelně nabízíme za velmi příznivé 

ceny služby praní a mandlování. Jsme 

plátci DPH. 

Chráněná dílna keramiky  
     V keramické dílně se vylévá a mode-

luje z keramické hlíny. Výrobky, kte-

ré v této dílně vzniknou, jsou prodávány 

na trzích (Veselý kopec, Žíreč apod.), 

nebo si je mohou odkoupit uživatelé 

našich služeb a ostatní veřejnost. Praco-

viště slouží zároveň i jako tréninkové 

pro uživatele služeb denního stacionáře 

a sociálně terapeutických dílen. 

Chráněná šicí dílna  
     V chráněné šicí dílně se vyspravuje 

prádlo (výměna zipu, přišití knoflíku, 

záplaty apod.) pro širokou veřejnost, 

hotely, penziony, zdravotnická zařízení 

apod. Práce s textilními materiály: stří-

hání, šití ruční i strojové, vyšívání, po-

tisk, batikování apod. Výroba jednodu-

chých dekoračních i užitkových výrob-

ků, jako jsou tašky, hračky, polštáře atp. 

Šití na zakázku. 

Potřebujete spolehlivě  
prát prádlo?  

     Služby si můžete objednat telefonem, 

emailem nebo přímo v provozovně. Rádi 

se u vás také zastavíme osobně. 

Těšíme se na vás v prodejně Oblastní 

Charity Hlinsko, Erbenova 730, nebo v 

Oblastní Charitě v Domě Sv. Josefa v 

Chotovicích 31. 

Radka Macková 
vedoucí prádelny 

T:731 604 651 

E: pradelna@charita.info 

W: www.novehrady.charita.cz  

http://www.novehrady.charita.cz


Ohlédnutí  
     23. září začíná podzim. A ten letošní 

jsme oslavili my, novohradští i prosečš-

tí a perálečští farníci opravdu slavnost-

ně. Děkovali jsme za našeho novokněze 

Václava, který ke všemu slavil ten den 

ještě své narozeniny a v příštím týdnu 

poté také se sv. Václavem svůj svátek. 

Drazí přátelé, ptám se vás, není toho 

moc najednou? Ale není, Pán Bůh ty 

náhody dal opravdu krásně dohromady 

a k tomu nám poslal krásné počasí, že 

všechny ty veliké přípravy a zvláště ty 

modlitbami a my budeme zase těmi svý-

mi modlitbami pomáhat tobě. Také na 

kněžské svěcení 15. září jel plný autobus 

do Brna a byla to určitě nádherná sláva. 

A co říkáte těm prvním sobotám 

v měsíci v chotovickém kostelíčku, ty 

mají také velký podíl na tom, že nám 

Pán dopřál nového kněze. Chtělo by to 

ale asi určitě větší účast nás, farníků, a 

pak bychom se mohli dočkat zase nové-

ho kněze, když budeme prosit Pannu 

Marii za nová kněžská povolání. Co 

modlitby, které o to prosily, opravdu 

vyšly na jedničku. Veliký dík jemu i 

vám všem, kteří jste se o to zasloužili. 

Dík patří také kněžím i všem věřícím, 

kteří v tak velkém počtu doputovali a 

trhali boty a obutí svých aut pro to 

vzácné novokněžské požehnání. Velký 

dík též otci Zdeňkovi, rodině a mamin-

ce našeho novokněze a též všem zpěvá-

kům a hudebníkům. Všechno bylo úžas-

né. Celý život bude na co vzpomínat. 

Václave, pomáhej naší farnosti svými 
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pohanských Stodoranů. I když Draho-

míra byla při svatbě s Vratislavem 

pokřtěna, v zásadě byla pořád pohan-

ská. Proti Ludmile zosnovala vraždu a 

ta se uskutečnila 15. září r. 920 na 

hradě Tetíně, kam Ludmila odešla do 

ústraní. Po její smrti v křesťanské tra-

dici pokračoval vnuk Václav, Boleslav 

se přiklonil ke své matce Drahomíře. 

     Ke svatořečení Ludmily došlo za 

knížete Václava, a to r. 925, její ostat-

ky byly přeneseny do kostela sv. Jiří 

na Pražský hrad. Tehdy o svatořečení 

rozhodoval kníže a biskup a také úcta 

mezi lidem. Život a umučení sv. Lud-

mily bylo zpracováno literárně již 

v 11. století a je to první literární dílo 

u nás. Sv. Ludmila je první naše svatá 

a i proto je součástí sousoší sv. Václa-

va na Václavském náměstí – v galerii 

světců vedle sv. Anežky, sv. Vojtěcha 

a sv. Prokopa. 

Kronikář Dalimil o svaté Ludmile 

píše:  

Vládla tehdy sv. Ludmila  
která na Tetíně sídlila  

a že lid ji měl z té duše rád 
po křesťanských dětech dal ji znát.  

V modlitbách je její posila.  
Sirotám též dary posílá.  

Tak se chystá, že smrt přivítá.  
Vyzpovídá se s pokojem.  

Neurvalí pacholci  
do světnice vtrhnou za noci  
a zardoucí kněžnu závojem.  
Tak Ludmila přišla do nebes  
a ty lotry chválil v pekle běs. 

 

připravil Jaroslav Cibulka 

     Čechy v první polovině 9. století 

jsou ještě země pohanská, i když 

v Řezenských letopisech bylo napsáno, 

že r. 845 bylo v Řezně pokřtěno 14 

lechů českých i s jejich lidem. Nikde 

však se ten skutek neprojevil, asi proto, 

že Češi Němcům nerozuměli. Zásadní 

obrat však přinesl příchod slovanských 

věrozvěstů Cyrila a Metoděje, neboť 

oni přinášeli křesťanství ve slovanském 

jazyce. Češi se poprvé setkali 

s křesťanstvím na dvoře knížete Svato-

pluka  asi r. 874, a to kníže Bořivoj I. se 

svou manželkou Ludmilou. Ludmila 

byla dcerou knížete Slavibora z hradu 

Pšova dnešního Mělníka, mnohé údaje 

říkají, že byla ze země srbské v Polabí. 

Narodila se roku 859 a roku 873 ve 14 

letech byla provdána za knížete Bořivo-

je, který byl asi o čtyři roky starší. Roku 

874 byli pozvaní ke dvoru knížete Sva-

topluka na Velkou Moravu. Při hostině 

jako pohané neseděli u stolu, ale jedli 

na zemi. Biskupu Metodějovi se zželelo 

českého knížecího páru a jednal s nimi 

křesťanským způsobem. Přesvědčil oba, 

aby se dali na křesťanskou víru a ještě 

ten rok je oba pokřtil. Potom biskup 

Metoděj navštívil s doprovodem Čechy 

a šířil zde křesťanství. Zakládal kostely 

- snad v Litomyšli (sv. Kliment), také 

kostel na Budči a na Pražském hradě 

kostel P. Marie. 

     Kněžna Ludmila přilnula k nové víře 

s celou silou a oddaností, dokonce před-

čila v šíření křesťanství svého manžela 

Bořivoje. Pomáhali jí slovanští kněží 

z Moravy, zvláště Pavel Kaich. Bylo to 

zřejmě řízení Boží, že dívka, která vy-

rostla v pohanství, se stala tak horlivou 

křesťankou. Po Metodějově smrti byli 

slovanští kněží vyháněni z Moravy a 

mnozí hledali azyl v Čechách.  

Ale v rodinném životě měla sv. Ludmi-

la mnohé nesnáze. Po osmnáctiletém 

manželství roku 891 zemřel její manžel 

kníže Bořivoj a po dalších 29 let byla 

vdovou. Po smrti knížete Bořivoje po-

máhala vládnout svým synům: 

Spytihněvovi, který vládl v letech 891-

905, a Vratislavovi, který vládl od roku 

905 do roku 916, takže oba své syny 

přežila. Po smrti knížete Vratislava se 

stala vychovatelkou jeho synů, svých 

vnuků Václava a Boleslava. Vychová-

vala je za pomoci křesťanských kněží 

ve víře, v šíření víry a křesťansky vlád-

nout. Velkou nepřítelkyní jí byla kněž-

na Drahomíra, manželka knížete Vrati-

slava, která pocházela ze slovanských 

Svatá Ludmila  



Misijní neděle  
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     Jsou mezi námi farníci, kteří pama-

tují zasílání balíků ošacení, hygienic-

kých potřeb, první pomoci i hraček pro 

účely misií v Zambii. Psal se rok 1984-

89. Oblečení bylo žádané v dobrém a 

kvalitním stavu, bavlněné – ne umělina. 

Balík byl dovolen o váze 10 kg čisté 

váhy, ani deko navíc. Celní úřad byl 

velmi důležitý. Snad měli obavy, aby-

chom neposílali šifry a tajné zprávy 

nepříteli? Prohlídka byla velmi přísná. 

Pracně jsme ukládali věci do krabic a 

sledovali, aby každé místečko bylo vyu-

žito. Oni dokázali vše rozhodit a podí-

vat se až na samé dno. A rovnat zpět za 

dozoru příslušníka celnice. Dobrý to byl 

pocit?!  Celní poplatky? 

 Byly vysoké. 

     Andreas Perdik byl Slovák z jižního 

Slovenska, misionář v africké Zambii. 

Na misii byl už několik let, když jsme 

se seznámili. Občas v dopisech žádal 

brýle. Slunce velmi agresivní pro Stře-

doevropana, i otec Perdik ztrácel zrak. 

Tak jsme se dali do sběru odložených 

brýlí, sbírali a odesílali - později jsme 

začali odesílat balíky s oblečením, 

prádlem a zvláště vše z bavlny. Po ob-

držení balíku vždy otec Perdik odpoví-

dal obsažným dopisem o životě lidí, o 

práci, o činnosti třeba výroby blátivých 

cihel na výstavbu možného projektu pro 

vesnici. Posílal foto dětí, které byly 

oblečeny do ošacení, které právě dosta-

ly. Nebo zpráva o vození dětí do školy 

dvě stě km daleko. Ještě dnes, bych 

ráda poděkovala všem, kteří byli zapo-

jeni do této pomoci. Díky. Blížila se 

však doba plná nadějí - jiskřilo se na 

časy. Přišel rok velkých nadějí. 

„Rozjeli“ jsme Humanitární sbírku, 

která trvala jen dvacet roků pouhých. 

Díky za čas, práci a pochopení okolních 

duší, které přinášely své dary. Často 

jsme se i dovídali, s jakou péčí věc by-

la uložena, kdo ji nosil. Bývaly to cito-

vé chvilky loučení, ale byly darované z 

lásky. A to je to pravé. 

     Misijní neděle - krásné setkání s 

otcem mons. Josefem  Suchárem v 

místnosti fary, kde nás seznamoval se 

svými cestami do Indie, promítal obráz-

ky a přibližoval život Indie. Z jedné 

pracovní cesty vyšla vize, která se usku-

tečnila. Byla to „Tisíc Josefů“, výzva, 

která se dotýkala i nás ne-Josefů. Tisíc i 

více Josefů svými dary postavili ze 

svých možných úspor kostel sv. Josefa. 

Zájem o tuto akci měl mnohý a tak při-

spíval na dobrou věc. Kostel se podařilo 

vybudovat - chyběla tam ještě Panna 

Maria Neratovská. Ke slavnostnímu 

aktu přijela delegace z královéhradecké 

diecéze. Proč právě Neratovská Panna 

Maria? Otec Josef  řadu roků působil 

právě v Neratově. Přivedl nové obyva-

tele z měst, aby zapustili své kořeny 

tam v  Orličkách, aby založili svoji ro-

dinu, aby  nacházeli svůj nový domov. 

Ano, rodiny tady už žijí řádku let, mají 

své děti a co víc? Dokonce si i adopto-

vali druhé děti, které jsou třeba mentál-

ně postižené. Tam nahoře v horách našli 

svůj druhý domov. Mons. Josef ve 

svém srdci s nadšením chtěl opravit a 

přebudovat zbořeniště kostela v nový 

chrám Matky Boží. Kostel zničila pro-

jíždějící východní armáda na konci vál-

ky v roce 1945, dlouhý čas zřícený pout-

ní kostel čekal na opravu. Oprava a pře-

budování se staly skutečností. Kostel 

Panny Marie Pomocnice je opraven v 

plné kráse. K tomuto místu mám svoji 

velkou slabost, také prosečská farnost   

jezdívala na opravy a budování kostela 

do Neratova. Rádi na tyto chvíle vzpo-

mínáme. Rozjeďte se také za Pannou 

Marií, budeme spolu prožívat milé chví-

le a budeme spolu i vzpomínat. 

     Zatím beseda s otcem Josefem poma-

lu končí, v kostele se připravuje koncert 

pěveckého sboru DUHA. Každý už  

přešel do lodě kostela a netrpělivě oče-

kával začátek koncertu. Důkaz těšení! 

Kdo přišel, tak nelitoval. Dvořákovy 

dvojzpěvy v plné kráse vybraných hlasů 

zní v bohatosti. Každý z posluchačů byl 

mile naladěn. Mnohý si pobrukoval spo-

lu tiše se sborem. Když zaznělo 

„...kebych byla jahodů“ a další ze slad-

kých známých melodií, nebylo člověka, 

který by nezjihl. Byl to přímý dotek 

krásy! Skvělé! Zajímavá shoda - před 

čtyřmi roky, a právě i v tomto období, 

hostovala DUHA svým zpěvem v koste-

le. A právě v čase voleb. A letos? Opa-

kovaně a zase ve stejném období svými 

zpěvy národního skladatele. Rozdává 

radost, naději a sílu jít dál do všech příš-

tích dnů a roků s novými lidmi, kterým 

dal národ důvěru? Nezklamou? Každý z 

nás se zajímá o přírodní úkazy. A že se 

mnohdy stávají, je pravda. Po bouřce, po 

dešti na obloze někdy vyskočí duha. 

Rádi se na ni podíváme a sledujeme. 

Dříve se říkalo, že je to úkaz pěkného 

příštího dne. Pěvecký sbor DUHA je 

poslem dobrých zpráv. S odvahou, 

úsměvem a písničkou dokážeme mnohé 

těžké chvíle překonat. Ať se nám všem 

podaří!  

DUHO, DÍKY! 

Marie Soukalová 

tomu říkáte? Myslím, že to všechno 

moc prospělo k utužení naší farnosti. 

Nesmíme ale usnout na vavřínech, ale 

nechme se inspirovat tou zkušeností a 

láskou, s jakou jsme se dokázali nasadit 

pro dobrou věc. Otevřeme se více jeden 

druhému a nebojme se jeden druhého o 

něco požádat a jeden druhému rád po-

moci. To je opravdu ta pravá a křesťan-

ská láska. 

     Teď se musím také podívat na naše 

malé zpěváčky, kteří tak krásně zpívali 

o první neděli v říjnu. Na konci mše 

svaté vám celý kostel bouřlivě tleskal, 

ale začaly to tři nebo čtyři cizí rodiny, 

které přišly do Nových Hradů na mši 

svatou se svými dětmi. My se bojíme 

vás pochválit a zatleskat vám, ale víme, 

že jste z toho měli velikou radost. O 

první neděli v listopadu vám už nikdo 

netleskal, ale zase celý kostel s vámi 

zpíval krásné písně z Hosany. Dík vám 

za vaše nacvičování, za váš čas i pěkné 

zpívání. A další první neděli v prosinci, 

až budete zase zpívat, vás navštíví sv. 

Mikuláš a ten určitě ocení všechny vaše 

snahy a také váš volný čas, který Pánu 

věnujete. 

     Vánoce se už kvapem blíží, za dvě 

neděle už bude začínat advent. Tedy 

vám všem přeji hodně zdraví, lásky a 

hodně těch opravdových prožitků, které 

k Vánocům a adventu patří. Také do 

nového roku vám všem přeji Boží po-

žehnání, hodně milosti od Pána a ochra-

nu Panny Marie po celý rok 2013. 

S.P.      



Řešení tajenky ze 7. strany: 1. omega, 

2. zeman, 3. vřes, 4. trio, 5. oáza, 6. 

šumař, 7. bál, 8. lev, 9. kly, 10. aut, A. 

ozero, C. em, D. Gal, E. Anna, F. ozub, 

G. Amálka, H. Aleluja, B. MESIÁŠ 

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 můžete zasílat na e-mail: fs@1969.cz. Uzávěrka příštího vydání: 20. 1. 2013. 
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Známky z došlých dopisů  

Ve sběru z došlých známek pokračuje-
me. Zapojte se i vy, třeba s nepatrnou 
podporou. Na konci budete mít dobrý 
pocit u srdce - pomohli jste. I to málo 
je hodně do moře potřeb. D í k y. 

MS 

•   P O M O Z T E   I   V Y !   • 

„Pojďte ke mně, hříšníci,  
obejmu vás láskou svojí  
a dám srdce kající.  

Ruce své jsem přibít dal,  
abych hříchy netrestal,  
ale lásku Srdce svého  
kajícníkům daroval. 

Nebojte se přijít ke mně,  
mé Srdce je otevřené  
a za trochu lítosti  
obdržíte milosti. 

Budete se radovat,  
že váš Otec má vás rád 
a že dal svého jediného Syna  
za vás ukřižovat.  

Začněte hned život nový,   
pozdě nikdy není,  
Otec na vás dlouho čekal,  
na vaše obrácení.“ 

Děkujem Ti, Ježíši, za ten tichý hlas,  
důvěřujem pevně v Tebe, 

že Ty spasíš nás. 

Marie Šplíchalová 

•   POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE 14. 9.   • 
Hlas z kříže  •   P O Z V Á N K A   N A   S K A U T S K Ý   P L E S   • 

•   P O Z V Á N K A   D O   T E R M Á L N Í C H   L Á Z N Í   G Y Ö R   • 

Pojeďte s námi do termálních lázní do maďarského Györu  
v sobotu 19. ledna 2013. 

     Moderní lázeňský areál je rozdělen na léčebnou a zábavní část. V léčebné části 
se nacházejí kryté a venkovní bazény s termální vodou o teplotě 29, 32 a 38 °C, je 
zvláště vhodná při léčbě pohybového ústrojí, při dýchacích a gynekologických obtí-
žích, revmatismu, kloubů a páteře. V zábavní části jsou kryté i venkovní bazény s 
podvodními masážními tryskami, vodopádem, perličkami a tobogány 36 m a 68 m. 
Najdeme tu dětský koutek, saunu, masáže, restaurace, kavárnu a vodní bar.  

Cena: dospělí 760 Kč, dítě do 16 let 720 Kč a dítě do 3 let 500 Kč  

(cena zahrnuje dopravu a celodenní vstupné do areálu). 

Odjezd: Libecina 5:00, Vysoké Mýto 5:15, Litomyšl 5:30 

Informace: Michaela Krejčí, Libecina 37, mobil: 604 611 561 


