
     Být biřmován znamená patřit naprosto Kristu, být 

naprosto v jeho službách a mít příslib Boží ochrany. 

Být vtažen hlouběji do Božího synovství, pevněji spo-

jen s Kristem. Biřmování rozmnožuje dary Ducha 

Svatého a dává sílu šířit a bránit víru slovem i skut-

kem. „Vede nás k tomu, abychom se zasazovali o 

naše bližní, abychom byli schopni klást odpor zlu a 

měli odvahu postavit se mu, abychom byli zodpověd-

nými lidmi ve všech situacích, kdy jde o osud člově-

ka, to znamená od výchovy dětí přes život v povolání 

až po oblast politiky. To všechno zmůže biřmovaný 

člověk tehdy, bere-li biřmování vážně.“ 

(O. H. Pesch: Základní otázky katolické víry, Vyše-

hrad, Praha 1997) 

www.farnispolecenstvi.cz (náklady na jeden výtisk Kč 15.-) 

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ 
Proseč • Nové Hrady • Perálec  

Milí farníci, 

     Pán vstal z mrtvých! Opravdu vstal z mrtvých! Tak si o Velikonocích zvěstovali velikou 

radost nejen první křesťané, ale ve východních křesťanských církvích tato tradice stále zůstá-

vá živá. „Christos voskres! Voistinu voskres!“ I já vás v této velikonoční době zdravím 

s velkou radostí ze zmrtvýchvstalého Krista a připojuji radostné zvolání ALELUJA! Nyní je 

před námi velikonoční doba, jejímž dalším vrcholem je slavnost Seslání Ducha Svatého. Le-

tos k této slavnosti zvláště vzhlížíme, neboť někteří naši bratři a sestry mají přijmout na závěr 

svatodušního oktávu plnost darů DS ve svátosti biřmování. 

     Týden po slavnosti Seslání Ducha Svatého budeme prožívat slavnost Nejsvětější Trojice, 

kdy v Proseči slavíme poutní mši sv. k oslavě patronů zdejšího města. Tuto velkou důvěru a 

úctu k Nejsvětější Trojici vyjádřili prosečští farníci i obyvatelé nejen obrazem ve tvaru 

hvězdy v kostele sv. Mikuláše, ale i postavením sloupu k uctění Nejsvětější Trojice s jejím 

ztvárněním, který je umístěn na nejčestnějším místě - uprostřed náměstí. Letošní poutní slav-

nost bude výjimečná. V tomto roce, kdy si připomínáme 100 let od dokončení přestavby kos-

tela a jeho posvěcení, chceme mezi námi také přivítat našeho současného pana biskupa 

Mons. Jana Vokála, rodáka z nedalekého Hlinska. 

     I před 100 lety v pondělí 7. července 1913 po posvěcení kostela se konalo biřmování. Svá-

tost z rukou pana biskupa přijalo 200 mladých. I my jsme požádali pana biskupa, aby biřmo-

val ty, kteří se poctivě na tuto svátost připravují a byli vám představeni i přijati mezi čekatele 

biřmování během Velikonoc. 

     Avšak oslavy 100. výročí prosečského kostela se neomezí jen na slavnostní mši sv. 

v neděli s panem biskupem, ale začnou už v pátek krásnou akcí Noc kostelů. Na sobotu je 

pozván generální sekretář České biskupské konference Mons. Tomáš Holub, který bude mít 

pro nás odpoledne přednášku na téma „Vztah státu a církví“. Večer se těšíme na koncert hu-

debního seskupení Naživo (viz program dále). 

     Vstupme do malého zamyšlení nad svátostí biřmování. „Biřmování je svátost, která dovr-

šuje křest a ve které jsme zahrnováni dary Ducha Svatého. Ten, kdo se svobodně rozhodne 

žít životem Božího dítěte a kdo pořádá o Ducha Svatého skrze vkládání rukou a pomazání 

křižmem, dostane sílu stát se slovem i skutkem svědkem Boží lásky. Stává se plnohodnotným 

a zodpovědným členem katolické církve“ (YOUCAT 203). Člověk, který se připravuje na 

biřmování, usiluje o to, aby uchopil víru srdcem i rozumem a prosí o vylití darů Ducha Svaté-

ho. Nejen že prosí biřmovanci, ale má se za ně modlit i celá farnost, neboť biřmování není 

jen záležitostí jednotlivců, nýbrž celého společenství. 

      

      

(pokračování na str. 2) 

cena: dobrovolný příspěvek  DUBEN • ČERVEN 2013  
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     Dne 24. 3. 2013 pořádala Oblastní charita Chotovice, PERCHAR s.r.o. prodejní trhy velikonočních výrobků. Jako každý 

rok i letos trhy začaly v Proseči a následně v Nových Hradech. I přes nepřízeň počasí děkujeme všem maminkám, tatínkům, 

babičkám, dědečkům, strýčkům i tetičkám a hlavně dětem, kteří se trhů zúčastnili. I letos měly největší úspěch koláčky od 

paní Bubnové a spolku žen Chotovice, kterým tímto mockrát děkujeme a budeme se těšit na spolupráci při dalších trzích. Ob-

lastní charita předvedla i své nové výrobky z šicí a keramické dílny. Pokud máte zájem o naše výrobky i mimo trhy, navštivte 

naše webové stránky www.novehrady.charita.cz, kde je k dispozici katalog našich výrobků. Pokud máte zájem popřípadě zho-

tovit něco podle vašich představ, rádi vám váš výrobek zhotovíme a přivítáme vaše nové nápady. Stejného dne proběhly trhy i 

v Dolním Újezdě, kde stejně jako v Proseči a v Nových Hradech špatné počasí návštěvníky neodradilo. Prodala se spousta 

výrobků a za to vám všem mockrát děkujeme a budeme se těšit na brzké shledání při dalších trzích, které nás čekají co nevi-

dět. 

Radka Macková 
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•   M I L Í   F A R N Í C I   • 
     Mnozí z Vás tuto svátost přijali, avšak někteří 

možná dosud váhají. Je to velká duchovní škoda 

pro ty, kteří tuto svátost (tento dar) lehkovážně 

odmítají. My, kteří jsme ji již přijali, obnovme 

svoji touhu a rozhodnutí spolupracovat 

s Duchem Svatým, neboť jen tak dokážeme pro-

žít svůj život plnohodnotně. Zvu Vás všechny 

k prožití Devítidenní přípravy-novény před slav-

ností Seslání Ducha Svatého (či svátosti biřmo-

vání). Je to nejstarší novéna, kterou konali už 

apoštolové spolu s Pannou Marií, když od chvíle 

Nanebevstoupení společně dleli na modlitbách, 

až byli naplněni Duchem Svatým. 

K tomu Vám žehná o. Zdeněk 

•   K Ř Í Ž O V Á   C E S T A   V   P R O S E Č I   • 

Velikonoční trhy  

     V letošním roce obohatil liturgii slavení velikonočního tridua obroze-

ný prosečský „velký“ sbor, který svoje hudební vystoupení po několik 

týdnů předem poctivě nacvičoval a piloval. Těm, co s námi takto zpívali 

poprvé, se dostalo duchovní odměny v podobě nové dimenze prožívání 

obřadů a bohoslužeb nejvýznamnějších křesťanských svátků, neboť litur-

gický zpěv je ve své podstatě především krásnou a hlubokou formou 

modlitby a oslavy Boha. Všem zpěvákům a zpěvačkám chci touto cestou 

znovu poděkovat za to, že obětovali svůj volný čas na zkoušení, vzdali se 

pohodlí vyhřívaných lavic a svojí aktivní účastí na slavení Velikonoc 

sobě navzájem pomohli zakusit v praxi slova svatého Augustina „Kdo 

zpívá, dvakrát se modlí“.  

Kristýna Řebíčková 

Poděkování zpěvákům  

http://www.novehrady.charita.cz


STRANA 3  FARNÍ SPOLEČENSTVÍ 

     Vážení a milý přátelé, sestry a bratři, vážený pane faráři a milé děti. Už 

se zase ohlížím o kus cesty zpátky a ptáme se sami sebe i Pána Ježíše, jak 

byl s námi se všemi spokojen – co se mu na nás líbilo a co bychom měli 

řádně vylepšit. 

     Dobu postní – Svatý týden jsme určitě všichni prožívali opravdu 

s plným nasazením a s velkou láskou Pána Ježíše s pomocí Panny Marie a 

silou Ducha Svatého, na jehož setkání se budeme připravovat, o jeho dary 

prosit, zvláště v době Letnic. Prosíme Tě, Pane, dej nám hodně síly a lásky 

milovat své bližní, jako sami sebe, tak, jako jsi Ty miloval nás. Vždyť Ty 

sám jsi řekl – mě můžete milovat jen v těch nejnuznějších a nejpotřebněj-

ších a nejsmutnějších mých bratrech a sestrách. Nic jiného na tomto světě 

nemá větší ceny. Proto Tě prosím, dej nám hodně síly neklesnout, když 

klopýtáme, a hodně síly a své lásky, když už nám naše síla dochází. Nauč 

nás se opravdově a pokorně modlit a přijímat Tvoje rady a naslouchat jim, 

jak nám Tvůj hlas chce pomoci. Dík za vše i za ten kříž, který máme donést 

až do slavného Vzkříšení. 

     Také nesmíme opomenout veliké události, jež se staly v naší církvi. 

Byla to demise Svatého otce Benedikta XVI., který se bez přetvářek nebál 

říci, že pro jeho zdravotní stav a věk už nemá sil vést dále koráb naší círk-

ve, který se mu dařilo vést opravdu důstojně a velmi dobře. Svatý otče, za 

vše veliký dík. A veliký dík Pánu také za tu rychlou přípravu a rychlý prů-

běh volby nového Svatého otce Františka. Ten na nás působí opravdu jako 

sv. František – prosťáček Boží, který chce pomáhat a milovat ty opravdu 

nejpotřebnější a nejnuznější tak, jak jsi je, Pane, miloval Ty. Myslím, že to 

bude mít hodně těžké nastoupit po takových papežích, jako byl Jan XXIII., 

Jan Pavel II. a Benedikt XVI. Ale my všichni Vás, Svatý otče Františku, 

budeme provázet svými modlitbami. 

     Teď k tomu našemu kostelíčku či farnosti. Slyšela jsem, že o prvních 

nedělích děti krásně zpívaly. Za vše velký dík. A o Velikonocích jste také 

pomáhaly hrát a zpívat velkým zpěvákům nahoře na kůru. Bylo to prý zase 

moc pěkné. Také všem velký dík. Též dík otci Zdeňkovi. A vám všem, 

sestry a bratři, hodně zdraví, Boží lásky a ochranu Panny Marie. 

S.P. 
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Poděkování  

Ohlédnutí  Klas 
     Setkání seniorů Klas se uskutečňuje každou 

druhou středu na faře v Nových Hradech po 

mši sv., která je v 8.00 hodin. Přijďte a nezů-

stávejte doma. Ve společenství, které prožijete, 

nejvíce si zapamatujete a můžete dále přinášet 

radost dalším lidem a navzájem se obohacovat. 

Každý má co nabídnout, jsme jako mozaika, 

která se skládá a vytváří postupně obraz. 

Stanislava Vopařilová    

     ,,Modlete se za mě,‘‘ řekl papež Franti-

šek, když zahajoval svůj pontifikát, a k 

těmto slovům se stále vrací. Také Ježíš, 

když se modlil v Getsemanské zahradě, 

vzal si s sebou apoštoly, aby se s ním mod-

lili. Touto příležitostí pro farníky v Nových 

Hradech byla adorace na Zelený čtvrtek a 

bdění až do ranních hodin na Velký pátek. 

Adorace se zúčastnilo 12 rodin, byla to 

veliká milost pro nás adorovat v tichu kos-

tela a rozjímat o utrpení Ježíše. Svatý otec 

ve své promluvě mimo jiné na Květnou 

neděli řekl, že jste důležitou součástí slav-

nosti víry. Říkáte nám, že máme víru žít 

neustále s mladým srdcem: vždycky, i 

v sedmdesáti, osmdesáti letech s mladým 

srdcem. S Kristem srdce nikdy nestárne. 

Stanislava Vopařilová 

Adorace na Zelený čtvrtek  

     Jen jsme se pomalu rozloučili se svátky 

vánočními, kde v našich srdcích zůstala radost 

a láska, dostáváme se v plném proudu do sezó-

ny plesů. Ale i tato doba se pomalu ukončuje 

dětským karnevalem, kterého jsme se s dětmi 

zúčastnili v Perálci. Prožili jsme tu krásné od-

poledne. Bylo vyhodnocení nejlepších masek, 

předání cen a v dětských očích byla vidět ra-

dost. Ale i tento čas ukončil masopust, plný 

veselých masek, hodování a radosti. Začínala 

doba půstu, Popeleční středa.  

     Děkujeme moc otci Zdeňkovi za přípravu 

velikonočních svátků v očekávání vzkříšení 

Pána Ježíše. Tyto svátky začínají Svatým týd-

nem, kdy Pán Ježíš svým křížem vykoupil 

svět. 

     S radostným ranním vstáváním a 

s otevřeným srdcem jsme se sešli u kostela sv. 

Mikuláše, kde jsme mohli prožít dovršení ta-

jemství Pána Ježíše, jeho velké lásky k nám. 

Pokračovali jsme s rozžehnutnými svícemi a 

světlem v srdci do kostela. Tuto nepopsatelnou 

Boží krásu a dary jsme prožívali i se slzou 

v očích, za tajemství eucharistie a nádherného 

zpívání. Rozcházeli jsme se do svých domovů 

i rodin naplněni Boží láskou, sílou a s nadějí.  

     Děkujeme našim zpěvákům, naší šikovné 

varhanici Kristýně Řebíčkové, ministrantům a 

všem, kteří se této Boží krásy zúčastnili. Ať 

jim Bůh žehná. 

     V tomto roce budeme mít u nás svaté biř-

mování a 100. výročí posvěcení našeho kostela 

sv. Mikuláše. S velkou radostí očekáváme ná-

vštěvu otce biskupa Jana. A to vše v tento 

krásný měsíc, který je zaslíbený naší Panence 

Marii. Na tuto oslavu se moc těšíme a modlí-

me.  Děkujeme otci Zdeňkovi za jeho lásku a 

přípravu nás, biřmovanců.  Ať mu Panna Ma-

ria se svým synem Ježíšem žehná a dává sílu 

po celý tento rok 2013. 

L.B. 
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Dětský karneval  

     V neděli 10. února se v Perálci na sále konal - již tradiční - dětský karneval.  Děti se 

předvedly v nejrůznějších kostýmech. Viděli jsme Červenou Karkulku, víly, Indiány (a 

to hned celou rodinku), Manku s Rumcajsem, drvoštěpa Drnce, Supermana, hasiče, 

piráta, čertici, kominíčka, kovboje, vodníka a mnoho dalších. Nelze ani všechny vy-

jmenovat, určitě bych na někoho zapomněla… Naši malí tanečníci si také zasoutěžili 

v nejrůznějších disciplínách. Ti opravdu odvážní dokonce zazpívali písničku nebo 

přednesli básničku . 

     Celá akce se velice vydařila k nemalé radosti všech dětí, nás, rodičů a v neposlední 

řadě pořadatelů, kterým patří náš dík.  Na prvním místě děkujeme našemu Pánu, který 

vše s láskou řídí. 

Ivana Košňarová 

     Příchodem jara bledulky odzvo-

ní svými květy - ledu i sněhu. Paní 

Zima zmožena svitem slunce ode-

jde. Pampelišky pozlatí louky i 

kopretiny se pochlubí svými lístky, 

sedmikrásky, kominíčci, boubelky 

pochlubí se květem. Zlatice rozsví-

tí zahrádky, petrklíče otevřou jaru 

dokořán. A co jívy? Kočičky? Jistě 

si zatančí chmýřím své něžné ta-

nečky. Modrý šafrán, fialky, kam-

zičník, vůně hyacint budou zdobit 

zahrádky. Tulipány budou hrdě 

stát jako strážci nového života...  

K měsíci lásky patří kvetoucí stro-

my - hrušně jistě nezůstanou stra-

nou, jabloně něžným květem zrů-

žoví. Všade kolem nás bude spous-

ta květů! Ještě také bezy svojí vůní 

ohlásí  jaro! Možná, že se jaro 

pozdrží - možná, že otevře bránu 

dokořán přicházejícímu létu. 

Těšme se - radujme se! Vítej, jaro! 

Svá. 

Přijde...  

     Je mi příjemné a milé, když 

mohu za něco poděkovat. A ne jen 

za sebe. V posledních dnech nepře-

stáváme my, farníci děkovat. Jistě 

to vnímáte také. Díky patří za pro-

žitý Svatý týden ve farním spole-

čenství, velké díky patří za velko-

páteční krásné zpěvy. Byl to du-

chovní zážitek - krása. Všem vám 

zpívajícím na kůru velký dík! Kris-

týnce o trochu víc! Poděkování 

otci Zdeňkovi za bohoslužbu Hodu 

Božího - Zmrtvýchvstání Páně! 

     Dnes je neděle Božího milosr-

denství - krásné ráno, kdy nám 

bylo odpuštěno! K udělení Svátosti 

nemocných přišlo nečekaně mnoho 

věřících. Za to dík. Cítíte ten svá-

tek  a v srdcích klid.    

     Díky za taková rána, Bože! 

Marie Soukalová    

Velký pátek  
„Tento den si uchováte jako pa-

mátný den a budete ho slavit po 

všechna svá pokolení jako ustano-

vení věčné,“ říká apoštolům Ježíš 

o poslední večeři. 

•   A N E B   S V Ě T L U Š K Y   Z   J A R O Š O V A   • 

     Chtěly bychom se podělit o radost ze zdařilého tvoření. Je nás 8 malých děvčat a 

scházíme se jednou týdně v Jarošově v klubovně. Učíme se různé skautské dovednosti, 

hrajeme hry, snažíme se mít mezi sebou hezké vztahy... Letos také čteme na pokračo-

vání knížku Popoupo, kde v pohádkovém příběhu děti putují pouští a stále se potýkají s 

horkem a žízní. To je ovšem vymyšlený příběh, ale výzva podpory lidí na Haiti, kteří 

trpí opravdovým nedostatkem vody, nás oslovila. Proto jsme se rozhodly nějak pomoci. 

V postní době jsme vyrobily několik drobných výrobků a uspořádali jsme v kostele 

prodej těchto výrobků. Nakonec jsme utržili 840,- Kč a tyto peníze jsme přidali do 

postní sbírky, která poputuje na vrtání dalších studní na Haiti. Chceme tímto poděkovat 

všem, kteří si něco zakoupili a přispěli tím na dobrou věc. 

Světlušky - Andy, Agnes, Ela, Kamčatka, Luky, Tedy, Katy, Simba a Blaník 

Malé a šikovné  
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Kalendář 

 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 

21. 4. neděle 4. neděle velikonoční 

25. 4. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

   18.30 mše sv. 

28. 4. neděle 5. neděle velikonoční 

  Nové Hrady: 18-20 svátost smíření, adorace 

2. 5. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

    18.00 mše sv. 

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

  Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

4. 5. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

5. 5.  neděle 6. neděle velikonoční 

  Paseky: 15.00 mše sv. + májová pobožnost 

  Proseč: 18-20 svátost smíření, adorace 

8. 5. středa Nové Hrady:   setkání seniorů 

  Proseč:   setkání na katechismem 

9. 5. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

   18.30 
mše sv. ze slavnosti Nanebevstoupení 
Páně 

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

  Proseč: 17.30 mše sv., setkání starších dětí 

12. 5. neděle Slavnost Nanebevstoupení Páně 

  Libecina: 14.00 mše sv. + májová pobožnost 

17. 5. pátek Chotovice: 10.00 mše sv. u sv. Josefa 

  Proseč: 16.30 mše sv., setkání mladších dětí 

18. 5. sobota Nová Ves: 16.00 poutní mše sv. - sv. Jan Nepomucký 

  Proseč: 21.00 Vigilie Seslání Ducha Svatého 

19. 5. neděle Slavnost Seslání Ducha Svatého 

  Zderaz: 15.00 poutní mše sv. - sv. Jan Nepomucký 

23. 5. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

    18.30 mše sv. 

24. - 26. 5. Proseč: oslavy výročí 100 let od přestavby kostela 

24. 5. pátek Proseč: 17.00 mše sv. 

   18.00 Noc kostelů 

  Nové Hrady: 18.00 mše sv. 

    po mši Noc kostelů 

25. 5. sobota Proseč: 14.00 přednáška Mons. Tomáše Holuba 

   18.30 mše sv. 

   20.00 koncert - zpěvy z Taize 

    22.00 vigilie biřmovanců k DS 

     Ve Staré Zagoře žije salesiánská komu-

nita čítající pět členů: tři české kněze a dva 

indické praktikanty. Jejich hlavní cílovou 

skupinou je romská čtvrť města, tzv. ma-

chala, kde žije mnoho dětí v nouzových 

podmínkách a s omezenými možnostmi 

vzdělávání. Pomocí dobře vymyšleného 

systému motivují děti k seberozvoji 

(doučování, kroužky) i k duchovnímu růstu 

(mše svaté, příprava na křest, osobní vede-

ní, atd.). 

     Dále navštěvují nedalekou romskou 

vesnici, kde se rovněž snaží zlepšit pod-

mínky tamních děti a jejich rodin. Spravují 

starozagorskou farnost, navštěvují dětský 

domov a snaží se povzbudit místní katolí-

ky, kterých je v Bulharsku pomálu. 

     Ke konci ledna poprvé navštívil zdejší 

salesiánské dílo český biskup. Toto prven-

ství získal královéhradecký biskup Jan Vo-

kál. Ve starozagorské machale ho děti při-

vítaly českou básničkou a několika písně-

mi. Vrcholem jeho návštěvy bylo jeho ká-

zání na slavnostní liturgii při příležitosti 

svátku Dona Boska. Mluvil o důležitosti 

zodpovědného otcovství (v širokém slova 

smyslu), jakého byl Don Bosko zářným 

příkladem.  

Marie Foglová 

Salesiánská komunita  
ve Staré Zagoře  

Biskup Jan Vokál a otec Jaroslav Fogl  
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Kalendář 

Proseč - intence a čtení  

Intence 
Čtení a žalmy: cyklus C 

Perálec  - intence 

Nové Hrady - intence a žalmy 

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     

26. 5. neděle Slavnost Nejsvětější Trojice 

  Nové Hrady: 8.30   

  Doubravice: 10.00 poutní mše svatá 

  Proseč: 14.00 mše sv. + biřmování o. biskup Jan Vokál 

  Nové Hrady: 18-20 svátost smíření, adorace 

30. 5. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

    18.30 mše sv. 

1. 6. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

2. 6. neděle Slavnost Těla a Krve Páně 

  Nové Hrady: 8.00 mše sv. + eucharistický průvod 

  Proseč: 10.00 mše sv. + eucharistický průvod 

  po mši sv. následuje farní den 

  Perálec: není mše sv.  

  Proseč: 17-19  svátost smíření, adorace 

6. 6. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

   18.00 mše sv. 

7. 6. pátek Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

  Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

  Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

9. 6. neděle 10. neděle v mezidobí 

12. 6. středa Nové Hrady:   setkání seniorů 

  Proseč:   setkání na katechismem 

13. 6. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

   18.30 mše sv. 

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

14. - 16. 6. Víkend rodin na Březinách (u Hluboké) 

16. 6. neděle 11. neděle v mezidobí 

21. 6. pátek Chotovice: 10.00 mše sv. u sv. Josefa 

23. 6. neděle 12. neděle v mezidobí 

  Perálec: 11.00 poutní mše sv. + 1. svaté přijímání 

27. 6. čtvrtek Chotovice: 17.00 mše sv. 

      zakončení školního roku - táborák 

28. 6. pátek Proseč: 17.00 mše sv. 

    zakončení školního roku - táborák 

30. 6. neděle 13. neděle v mezidobí 

  Nové Hrady: 18 - 20 svátost smíření, adorace 

21.4. Za Soukalovy a Košňarovy. 

22.4. Na poděkování. 

24.4. Za Františka Hanuse, rodiče a sestru. 

25.4. Za Elišku Peťurovou a manžela Václava. 

26.4. Za Jaroslavu Soukalovou. 

27.4. Za rodinu Košňarovou, živé i zemřelé. 

28.4. Za Marii a Zdeňka Zerzánovy a živé i zemřelé z toho rodu. 

3.5. Za šťastné narození zdravého děťátka. 

4.5. Za Jiřího Bačkovského a rodinu. 

5.5. Za Lukáše a Bohuslava Hromádkovy a celou rodinu. 

6.5. Za dar života. 

8.5. Za Jaroslava Vobejdu, manželku a syna. 

10.5. Za Martu Štěpánkovou, manžela a syna. 

11.5. Za Elišku Vostřelovou a její rodiče. 

12.5. Za rodinu Částkovou, živé i zemřelé. 

15.5. Za Janu a Emílii Holomkovy a živé i zemřelé z toho rodu. 

17.5. Na poděkování za dar života. 

19.5. Za Julii Javůrkovou a její děti - živé i mrtvé. 

23.5. Za Marii Dastychovou, manžela a její sourozence. 

29.5. Za rodiče Soukalovy a dceru. 

1.6. Za Aloisii a Miroslava Zvárovy. 

2.6. Za Josefa a Boženu Soukalovy a celý rod. 

7.6. Za Marii Češkovou a její rodinu. 

9.6. Na poděkování za 35 let společného života. 

12.6. Za Aloisii Vobejdovou, manžela a syna. 

13.6. Za Antonína Javůrka a jeho živé i mrtvé děti. 

16.6. Za Martu Zelenkovou, manžela, vnuka a zetě. 

17.6. Za rodiče Vobejdovy, živé i zemřelé rodu. 

20.6. Na poděkování za dar života a zdraví, za Boží pomoc a 
ochranu pro celou rodinu. 

30.6. Na poděkování. 

28.4. Na poděkování za ochranu rodiny. 

5.5. Za Annu Sochovou, manžela, čtyři syny a tři dcery. 

12.5. Za manžele Helešicovy a dva syny. 

19.5. Za Františka a Marii Kulhavých a syna Františka. 

9.6. Za Vítězslavu a Františka Reslovy, jejich rodiče a sourozen-
ce. 

16.6. Za Ladislava Kulhavého a oboje rodiče. 

23.6. Za Aloise Šplíchala, manželku a děti. 

30.6. Za manžele Jiruškovy a Vladimíra Křenka. 

21.4. Za živé a zemřelé rodiny Chadimovy a Novákovy.                 
ž: Vendula Nováková 

28.4. Za živé a zemželé z rodu Šiklova a Brýdlova.                             
ž: Anežka Nováková 

3.5. Za Františka Mlynáře. 

4.5. Za Václava Petrase, rodiče a celý rod. 

5.5. Za Marii a Josefa Nečasovy a celý rod. ž: Romana Poslušná 

8.5. Za Růženu Vávrovu, manžela a obojí rodiče. 

12.5. Za Marii a Ludvíka Mihovy. ž: Růžena Odehnalová 

15.5. Za živé i zemřelé členy rodin Novotných a Němcových. 

19.5. Za Josefa Zídka a rodiče z obojí strany. ž: Karel Vopařil 

22.5. Za Marii a Františka Baťovy, rodiče z obojí strany a syna. 

26.5. ž: Dagmar Nováková 

29.5. Za Stanislava Vávru, manželku a syna. 

2.6. Za Jaroslava a Marii Holomkovy a rodiče z obojí strany.      
ž: Petr Poslušný 

9.6. Za Václava Kopeckého a dvě manželky a jejich děti.             
ž: Vendula Nováková 

12.6. Za živé i zemřelé z rodiny Šantrůčkovy a duše v očistci. 

16.6. Za Josefa Kopeckého a manželku. ž: Anežka Nováková 

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

26.6. Na poděkování za dar života, ochranu a porozumění rodin. 

30.6. Za živé i zemřelé z rodin Černých. ž: Karel Vopařil 



     V roce 1812 za dp. faráře Antonína 

Rayma byla stará dřevěná zvonice zbo-

řena, a nová asi 8 metrů od pobočního 

vchodu k severu postavena z kamene, 

tuším 12 metrů až po římsu mající. 

Střecha nízká, jehlancová, taškami kry-

tá. Vchody dva. Od náměstí jeden, ke 

kostelu druhý. Ní se chodilo. Protože 

později průčelní zeď chrámová se zača-

la odtrhovati od lodi, opřena a ztužena 

byla na obou rozích masivními hrubými 

opěráky ze žulových hrubých kusů, na 

nichž žádná omítka držeti nechtěla. Za 

mého předchůdce bylo to omítnuto as-

faltem, ale oprýskalo to. Já jsem je dal 

nahodit cementem, ale opadalo to také. 

A tak to bylo opravdu nelehké. Malbu a 

omítku v presbytáři dal jsem za dvacet 

let opraviti a důkladně vyčistiti dvakrá-

te. Zde vlastně jsem přeskočil. Měl 

jsem napsati: Tak se udržel kostel až do 

dp. faráře Kopeckého, který se snažil 

opravdu horlivě jej všelijak upraviti, a 

ozdobiti. Malba presbytáře starého mou 

snahou ušetřila se až dosud.  

     Ale vadám konstruktivním se tím 

nepomohlo. Stavba dostávala znova a 

znova trhliny, na kruchtě skulinami v 

zimě i sníh pronikal, též na oratoři. Trá-

my stropové byly shnilé, celek pak ne-

byl ani důstojným stánkem Páně, ani 

vhodným představitelem katolické círk-

ve v protestantské diaspoře, ani nebyl 

pro městečko ozdobou, ani svou prosto-

rou nevyhovoval potřebám osady.  

Ale myšlenku na nějakou novostavbu 

nebylo možno si připustiti: jmění kos-

telní nebylo, patron chudý a neochotný, 

osada nezámožná. Když jsem kdysi s 

ním o tom zavedl řeč, odvětil: „Ať dají 

biskupové“! Tu roku 1904 založen byl 

od mnichů emauzských v Praze, hlavně 

od opata Albana Schachleitnera, spolek 

sv. Bonifáce, který šířením křesťanské-

ho tisku v masách lidových a stavbou 

nových chrámů zejména v krajinách 

protestantismem a nevěrou ohrožených, 

chtěl pracovati na obranu a oživení víry 

svaté. Tu jsem si řekl: Teď, anebo ni-

kdy! Nepomůžeme-li si k novému kos-

telu přispěním tohoto spolku, nebude ho 

Proseč míti nikdy!  

     V prosebném listu obrátil jsem se v 

prosinci roku 1906 na svého bývalého 

spirituála ze semináře, dp. Františka 

Zimu, který pod jménem Jan byl tehdy 

benediktinským mnichem na Slova-
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krajích! V německých stavěl skutečně. 

A pak hodně stavěl v Emausích sa-

mých.  

     Na to jsem malomyslně odpověděl: 

Kostel nemá nic, patron nedá také nic, 

my nemáme na hotovosti také skoro 

nic. (Něco jsem měl, ale nechtěl jsem 

s barvami ven.) - Leda kámen, toho 

bychom měli dost, v Proseči o kámen 

nikdy nouze nebyla. A snad dříví. 

Ohledně matice jsem si dodal odvahy 

a řekl: Matice na soukromý patronát 

nedá také nic. Na to Albán: Matice dá!

(nedala nic). Zkrátka, P. Albán mi 

naznačil, že nejprve my sami se musí-

me pochlubiti, co bychom jako základ 

akce celé na váhu položili.  

     Všecko zlé může být pro něco dob-

ré. Již jsem se díval na věc střízlivější-

mi zraky, tak poučen vydal jsem se 

19/3. 1907 do Hradce Králové a před-

nesl vše panu biskupovi. Ten slíbil, až 

bude po visitacích, že se do Proseče z 

Chrasti podívá, a co potřebného bude, 

že nařídí, a opětovně mne ubezpečil 

velmi laskavě, že „bude-li mět spolek 

sv. Bonifáce pro Proseč něco učiniti, 

že on (p. biskup), v tom své hlavní 

slovo promluví, a že záležitost tu, plně 

za svou beře.  

     Když po visitační cestě ku slíbené 

návštěvě v Proseči nedocházelo, vy-

pravil jsem se do Chrasti, a prosil, aby 

bisk. Milosť neráčila se obtěžovati a 

slíbenou prohlídku kostela v Proseči 

učinila. Došlo k ní dnes 10. července 
1907 a nejdůstojnější pán nařídil tak-

to: 

Zavolati c.k. konservatora, a předložiti 

mu tyto otázky: 

I. Stavební ohledání zdiva. 

a) Jsou vady konstruktivně nebezpeč-

né? 

b) Jakého jsou původu? Snad uvolňo-

váním základů odkopávkami hrobový-

mi? 

II. Jak možno chrám rekonstruovati? 

a) Rozšířením severní poloviny chrá-

mové? 

b) Zvýšením lodi? 

c) Přístavbou baptisteria a rekon-

strukcí sakristie? 

d) Přístavbou baptisteria Křížové kap-

le? 

e) Upravením průčelí, a přístavbou 

věže k němu?  

III. Neníli rekonstrukce možna, dopo- 

nech, neboli Emauzích v Praze. Ten mi 

dobrotivě odpověděl, že ho velmi dojal 

můj dopis, a že učiní vše možné, aby v 

tak důležitém místě chrám se zbudoval. 

Mimoto připomenul, abych vše podrob-

ně vypsal a opatovi Albánu Schachleit-

nerovi podal se žádostí, aby spolek sv. 

Bonifáce stavbu kostela v Proseči vzal 

mezi své cíle. 

     I napsal a poslal jsem do Emaus ob-

šírné „Promemoria“, které zde uváděti 

nemohu, ač po dlouhých létech by bylo 

dobře věděti, s jakými nesnázemi nám 

zde bylo bojovati, co jsme v budouc-

nosti tušili, čeho se báli, jak k dobru 

svaté víry naší prohlédali: a v tom pro-

memoria poměry náboženské, politické, 

sociální, majetkové kostela, osady i 

patrona zevrubně vylíčil, a snažně pro-

sil, aby spolek stavbu kostela v Proseči 

vzal za svou věc.  

     Když žádná odpověď nedocházela, 

vypravil jsem se začátkem ledna 1907 

do Prahy osobně, a v klášteře emauz-

ském znovu prosil jsem i dp. P. Jana, i 

opata Albána o přízeň našemu kostelu. 

Ku svému zarmoucení jsem se dověděl, 

že elaborát můj byl dán na vyjádření 

nejd. panu biskupovi do Hradce Kr. a že 

dosud žádné odpovědi nedošlo. Mimoto 

mi bylo řečeno, že věc tu celou svěřiti 

musím rukám nejd. pana biskupa 

Doubravy. Také mi byla dána otázka: 

Jaké je lokální jmění kostela? To musí 

být základem. Pak se bude žádati nábo-

ženská matice o subvenci. Pak teprvé 

spolek sv. Bonifáce řekne: Dáme 5000 

K, nebo 10.000 K, nebo 15.000 K.  

Tato řeč, nepříliš vlídná, ba málo zápalu 

pro ohroženou protestantismem osadu 

jevící, učinila v mých posavádních 

představách nemalý zmatek. Dosud 

spolek ve svém tisku psal, že staví on 

kostely ve smíšených krajinách. Teď 

najednou odevzdává to rukám pana 

biskupa, tu zase basirovati chce na lo-

kálním jmění, tu zas na subvenci z ná-

boženské matice, což vše jevilo se a 

jeviti se muselo tuze problematické: 

spolek staví kostely! A jak pak, kde je 

krajina naprosto v nebezpečí postavena 

a není tam ničeho - ani lokálních ani 

jiných příjmů, - na té spolku sv. Bonifá-

ce nezáleží? 

     Tedy vysvítlo: že spolek fakticky 

nestaví, a stavěti nemíní, ale nahodilé 

příspěvečky dává.  Totiž: v českých 

Stavba nového kostela v  letech 1912—1913 

•   PŘEPIS Z KRONIKY PROSEČSKÉ FARNOSTI, DO KTERÉ ZAPSAL FARÁŘ FRANTIŠEK MARTÍNEK   •  

(pokračování ) 
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vické, ta byla šetřena, a má značnou 

hotovost, třeba tedy zde nebyl nexus 

filiální, jest zde nexus patronátní, kte-

rý na velké části patronátů se praktiku-

je, a chotovické záduší je morálně 

povinno třeba jako zápůjčku nezúroči-

telnou pro stavbu kostela prosečského 

poskytnouti značnější pomoc. 

 

ručovalo by se stavěti v ose nynější s 

použitím dosavadního presbyteria, ane-

bo kolmo na osu nynější v ose náměstí? 

IV. Jaký by byl rozpočet na rekonstruk-

ci? 

V. Jaký by byl rozpočet na novostavbu? 

     Na to po odchodu pana ordinaria 

žádal farář c. k. konservatora Božu 

Dvořáka, architekta v Pardubicích o 

návštěvu, která se stala dne 20. červen-

ce  1 9 0 7 .  Výs led ek  j e j í  b yl : 

„Rekonstrukce možna není, jiného ne-

lze dělati, než s ponecháním presbyteria 

jako poboční kaple, nový kostel v ose 

náměstí stavěti.“ Kterýžto nález byl c. 

k. centrální komisí pro zachování umě-

leckých a historických památek ve Víd-

ni  Z3106 ddto. 26/XI. 1907 schválen, 

jak doslova se zde uvádí:  

     Mezitím měl farář na mysli vyjádře-

ní p. opata Albána, „že se musí nejdřív 

vykázati lokální příjmy.“ I uvažoval 

takto: Novohradští beneficiáti od r. 

1754 berou ročně z lesa kostela proseč-

ského roční kvótu dříví 118 m. To je za 

půl druhého sta let suma ohromná, to 

mělo platit vlastně záduší filiálky choto-

stoupání a otevírající se rozhled do kra-

je. Silnice je lemovaná přírodním po-

rostem keřů, drobných i velkých rostlin 

jako kaktusů, palem a taky nám  nezná-

mých květin. Chrám Proměnění Páně 

na Hoře Tábor má dvě obrovité hranaté 

věže. Interiér kostela má tři sady slou-

poví, jsou zdobená štukou a pozlacená. 

Kopule apsidy je vyzdobena zlatou mo-

zaikou, která představuje Proměnění 

Hora Tábor  
Páně s proroky a apoštoly Petrem, 

Janem a Jakubem. Chrám působí 

jasem, bohatostí  malby a krásou. 

Františkáni také postavili nemoc-

nici. To, s čím jsme se setkali na 

Hoře Tábor, přivádí poutníka k 

tichému dojetí. Chrám Proměnění 

je postaven na hoře, která je pří-

rodní botanickou zahradou. Kam 

se zadíváte, všude krása květů, 

porostů, kaktusů, palem, azalek... 

Jsou chvíle, kdy snad přestáváte 

dýchat… Květinová parková zá-

koutí, lavičky k odpočinku a 

modlitbě... Hora má nestálé poča-

sí - klima se často mění. Prožili 

jsme pěkný slunný den. Najednou 

se zatáhlo a pršelo, padla mlha a 

chlad. Byli jsme nuceni se více 

obléci. Procházíme parkem, ale i 

nádvořím. Potkáváme bratry fran-

tiškány s breviářem, jak se modlí. 

     Hora Proměnění má své osobi-

té ticho, jen ptačí zpěv dokresluje 

naše poznání. Loučíme se 

se svatým místem. Poznání Ježí-

šových cest je nám velkým darem a po-

silou do všech dnů. 

Marie Soukalová 

(zápis z deníčku 

Putování únor - březen 2009) 

      

     Zdá se, že to není tak dávno. 

Před čtyřmi roky jsme putovali do 

Svaté Země na místa, kde se naro-

dil, žil a učil Ježíš. Týdenní pobyt 

nám dopřál poznání svatých míst. 

Nyní mám na mysli Horu Tábor. 

Místo, které není možné, aby člo-

věk opomenul. Hora Tábor je vy-

soká hora (660m - spíše kopec), 

na kterou vystoupil Ježíš s apošto-

lem Petrem, Janem a Jakubem. 

Svaté místo, kde se Ježíš proměnil 

před očima apoštolů. 

„...A  jeho šat byl zářivě bílý, jak 

by jej žádný bělič na zemi nedo-

vedl vybílit…“ (Marek 9,2-3) 

     První kostely na Hoře Tábor 

byly postaveny kolem 4. století. V 

dobách křižáckých válek benedik-

tini vybudovali opevněný klášter a 

kostel. Kostel ve válkách odolá-

val. Při jedné bitvě byli mniši 

přemoženi a po porážce museli 

toto místo opustit. V 17. století se 

tady usídlili bratři františkáni. 

Opravili a postavili chrám na sta-

rých základech. Starý kostel obnovili a 

na něj postavili kostel nový. Dále posta-

vili nový klášter a silné opevnění ko-

lem. Klášterní život zapustil své kořeny. 

Každý den se skládal z práce a modlit-

by. Jak už bylo zmíněno, od 17. století 

františkáni pečují o chrám a klášter na 

H o ř e  T á b o r .  O d  ú p a t í  h o -

ry je vybudovaná silnice, po které se 

prohánějí auta s poutníky a turisty až na 

vrchol hory. Z aut je možné sledovat 

 
 



Orelský cyklovýlet  
Jednodenní cyklovýlet. Kam, to se rozhodneme společně s účastníky. Možností je 
několik, záleží na tom, co se nám bude nejvíce líbit. Žádné velké sportovní výkony 
ale neplánujeme - jen pěkný výlet.                                                  

Sraz v neděli 23. 6. 2013 ve 13:00 u kostela v Proseči. 
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Pro chytré  
hlavičky  

Zveme vás mezi nás  
Je-li vám deset až patnáct let a občas nevíte co podniknout, zkuste přijít na setkání 

starších školáků, které se koná obvykle druhý pátek v měsíci po mši svaté na faře v 

Proseči. Čeká tam na vás parta kamarádů, hry, soutěže a povídání na různá témata. 

Od září loňského roku už jsme si povídali o přátelství, radosti, svobodě, svědomí, 

o smrti a životě po ní, v prosinci bylo aktuální prožívání adventu. V letošním roce, 

který je rokem víry, jsme si o tomto tématu povídali s naším otcem Zdeňkem Ma-

chem a i nadále plánujeme další zajímavá témátka a aktivity s nimi spojené. 

 Těšíme se na všechny odvážlivce. 

 za společenství E.S.     

1. Který svatý a která svatá 

 nejsou v nebi? 

2. Kdo se jednou narodil a dvakrát 

 zemřel? 

3. Jaké ryby žijí v Mrtvém moři? 

4. Který den není v kalendáři? 

Před kostelem se sešli pan Červený, 
Zelený a Černý. Jeden z nich měl uvá-
zanou kravatu červené, druhý zelené a 
třetí černé barvy. „Všimli jste si,“ řekl 
pán se zelenou kravatou, „že barvy 
našich kravat jsou stejné jako naše 
jména a přitom nikdo nemá kravatu, 
která by se s jeho jménem shodova-
la?“ „Máte naprostou pravdu příteli,“ 
odpověděl mu pan Červený. 

Přijdete na to, kdo má jakou kravatu? 

•   H Á D A N K Y   • 

•   H L A V O L A M   • 

Skautský tábor v Proseči na Pánově kopci  
Vážení rodiče, milé děti, prosečské skautské středisko i v letošním roce pořádá již 
tradiční skautský tábor pro děti nejen z našich skautských oddílů. Nabízíme mož-
nost prožít s námi tábor také dětem prvního stupně, které se nezúčastňují pravi-
delného programu během roku. 

Co Vás na našem táboře čeká: 

• prázdninové dobrodružství plné her • výpravy do okolí a poznávání přírody 

• spaní ve stanu a táboření v přírodě • možnost naučit se spoustu nových a prak-
tických věcí 

Tábor se bude konat v Proseči na Pánově kopci na naší stálé skautské základně. 
Termín konání je od úterý 2. července do soboty 13. července 2013. Cena tábora 
je 2000 Kč. 

Pokud máte chlapce nebo děvče ve věku od 6–12 let a chcete, aby prožili dobro-
dužných deset dní, určitě se nám ozvěte. Počet míst je omezen. Bližší informace 
Vám rádi poskytneme. 

Vedoucí tábora—Pavel Zeman (tel. 604 554 279, ptzeman@gmail.com) 
Vedoucí 1. oddílu Proseč—Nikola Šlechtová (tel. 725 829 709, Nika.sl@seznam.cz) 

•   P O Z V Á N K Y   • 

Řešení naleznete na straně 10. 

 

Připravila E.S. 

„Modli se a pracuj! 

Modli se a sportuj!“ 

S sebou: kolo, vhodné oblečení, nějaké drobné, abychom se mohli stavit na něja-
ké občerstvení. Vše zabalte tak, aby se vám to na kole dobře vezlo.  

Bližší informace vám rádi poskytneme na telefonu 608 550 945 (Ondřej Brůna), 
nebo na e-mailu Ondra.Bruna@seznam.cz. 

Upozornění: Z organizačních důvodů vás prosíme, aby se účastníci přihlásili nej-
později v pátek 21. 6. 2013 do 19:00.  

Ondřej Brůna 



100–LETÉ VÝROČÍ PŘESTAVBY A POSVĚCENÍ  
KOSTELA SV. MIKULÁŠE V  PROSEČI 

Milí přátelé, tento rok si připomínáme 100 let od dokončení přestavby a posvě-
cení chrámu sv. Mikuláše v Proseči. Hlavní oslavy tohoto výročí proběhnou o 
víkendu 24.–26. května 2013. Zde vám představujeme chystaný program:  
Pátek:  Noc kostelů  17:00 hod. mše sv. 
  18:00 hod. bohatý program (viz pozvánka) 
Sobota: 14:00 hod. přednáška Mons. Tomáše Holuba s následnou diskuzí 

20:00 hod. koncert sdružení Naživo – zpěvy z Taize a další duchovní 
písně 

Neděle: 14:00 hod. slavnostní mše svatá s udílením svátosti biřmování, které 
 bude předsedat královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál 
 
Všechny Vás co nejsrdečněji zveme na tyto oslavy, kterými také vyjádříme vděč-
nost našim předkům za krásné dílo stánku Božího. 

Zdeněk Mach 
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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: 16. 6. 2013. 

Noc kostelů 24. května 2013 v Proseči  
17:00-18:00 Mše svatá 
18:00-20:00 PROGRAM PRO DĚTI 
  Zábavná hra - pátrání po „obživlých“ postavách světic a světců. 
18:00-20:00 Vědomostní kvízy o ceny 
18:00-21:00 PROHLÍDKA VĚŽE S ODBÍJENÍM ZVONU 
18:00-21:00 Prohlídka varhan 
  Prohlídka  stroje zblízka, výklad varhaníka. 
18:30-18:55 Komentovaná prohlídka I. 
19:15-19:40 Komentovaná prohlídka II. 
  Prohlídka kostela s odborným výkladem. 
20:00-21:00 HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ náhodné seskupení NAŽIVO 
21:00-00:00 PRŮVOD SVĚTEL 
  Průvod děti s lucerničkami z fary do setmělého kostela.  
  Sraz malých světlonošů ve 20.45 na faře. 
21:00-00:00 Koncert při svíčkách 
  Zazní varhanní skladby a skladby pro sólový hlas za doprovodu 
  varhan se zaměřením na hudbu období baroka. 
  Účinkují Tomáš Chudý (varhany) a Kateřina Zelenková (soprán). 

Celovečerní nabídka (od 18:00):  

Výstava liturgických předmětů (sakristie) 
Ochutnávka mešních vín (sakristie) 
Promítání na faře 
Možnost duchovního rozhovoru s knězem 
Výstava nejúspěšnějších soutěžních fotografií 

Více na www.nockostelu.cz. 

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče 
vyhlašuje fotografickou soutěž 

„KOSTEL SV. MIKULÁŠE V PROSEČI“  

 Do soutěže se přijímají amatérské 
fotografie exteriéru kostela  

 sv. Mikuláše v Proseči. 

 Fotografie musí mít rozlišení nejméně 
2100x1500 a 3,3Mpix. 

 Fotografie zasílejte na adresu:  
 fotosoutez@farnispolecenstvi.cz 

 Zaslané fotografie musí být doplněny 
názvem díla, jménem autora, 

 adresou bydliště a věkem autora. 

 Uzávěrka došlých fotografií je  
 28. 4. 2013. 

 Výstava nejlepších fotografií bude 
uspořádána 24. 5. 2013 v rámci 

 Noci kostelů. 

 Vyhodnocení a předání cen úspěšným 
fotografům bude 25. 5. 2013. 

 Autoři se ve prospěch pořadatele zří-
kají copyright. 

Těšíme se na vaši účast. 

Správné odpovědi: hlavolam – pan Červený má černou, pan Zelený červenou a pan Černý červenou kravatu 

hádanky - 1. Svatý Kopeček a Svatá Hora, 2. dcera Jairova, Lazar, naimský mládenec, 3. žádné, 4. soudný den 

•   P  O Z V Á N K Y  • 


