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Milí farníci,
všechny Vás srdečně zdravím v novém roce 2013. Vyprošuji Vám v tomto roce všechny potřebné milosti, abyste jej prožili v plnosti s naším Pánem Ježíšem Kristem a Panna
Maria byla vaší průvodkyní a ochránkyní.
Za několik dní Popeleční středou vstoupíme do svatopostní doby. Je to velká a krásná
nabídka k tomu, abychom se dobře připravili na slavení velikonočního tajemství. Na letošní postní období Vám nabízíme malou brožurku, která je především určena pro rodiny
s dětmi, ale nabízíme ji všem. V ní je na každý den malé zamyšlení a úkol. Naše biskupství také plánuje na postní dobu vydat brožurku podobnou té, kterou jsme užívali
v adventu. Nabízí se ještě spousta jiných materiálů, které můžete najít na internetových
stránkách. Co je však důležité – vybrat si alespoň některý a snažit se s ním dobu postní
dobře prožít, ne jen přežít.
Prosečský kostel naši předkové radikálně přestavěli v letech 1912–1913. Po dokončení
díla byl 27. června 1913 nový kostel úspěšně kolaudován a ve dnech 5. – 7. července 1913
posvěcen biskupem Josefem Doubravou a při té příležitosti udělil biřmování 250 dospělým a 200 mladým farníkům. Prosečská farnost tedy v tomto roce oslaví 100 let od jeho
posvěcení. S pastorační radou farnosti jsme naplánovali hlavní oslavy k výročí stavby a
posvěcení kostela na dny 24. – 26. května 2013. V pátek zahájíme oslavy Nocí kostelů
s bohatým programem. V sobotu je pozván na přednášku a následnou diskusi host Mons.
ThLic. Tomáš Holub Th.D., generální sekretář České biskupské konference. Večer by
proběhl koncert naši scholy Naživo a následovala by adorace se svatodušní vigilií.
V neděli navštíví naši farnost otec biskup Jan Vokál a bude sloužit slavnostní bohoslužbu
v 14.00 hod., znovu posvětí kostel a udělí svátost biřmování 26 biřmovancům. Počet biřmovanců nedosahuje takového počtu, ale věřím, že se touhou po daru Ducha Svatého a
zapáleností pro Krista vyrovná biřmovancům před sto lety. Už nyní se těším na tyto oslavy. Provázejme přípravu vnější i přípravou našich duší a prosím o modlitby za tuto slavnost a především za naše biřmovance.
(pokračování na str. 2)
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Doba svatopostní už se blíží,
lítostí chcem smýti co nás tíží.
Své denní těžkosti chcem snášet s radostí,
ony nám do nebe cestičku proklestí.
Láska k Bohu kříže nadlehčuje,
bez nich nelze vejít do nebe,
Ježíš životem svým to dokazuje,
že to pravda jeho je.
Po každé bolesti přijde zase radost,
jako po utrpení
Páně slavné VZKŘÍŠENÍ.
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Již jsem oznamoval, že v prosečské
farnosti se připravuje na křest několik
dospělých. Jsou to dvě ženy a dva muži,
kteří budou oficiálně přijati do katechumenátu 16. února při večerní mši sv. Prosím
Vás všechny o provázení těchto sester a
bratří na jejich cestě ke křtu vytrvalou
modlitbou.
Cyrilometodějský jubilejní rok, slavnostně zahájený v květnu 2012 v Římě
vyvrcholí v červenci roku při 1150. výročí
příchodu svatých bratří na Moravu na
posvátném Velehradě. Otec kardinál Miloslav Vlk nás vybízí: „Přípravný rok oslavy
1150. výročí počátku této slovanské cyrilometodějské misie je pro nás příležitostí,
abychom při různých akcích hlouběji poznali své duchovní a kulturní kořeny a
jejich úzkou souvislost.“ Rád bych, alespoň v druhé půli přípravného roku, více
přiblížil tyto velké postavy naší historie i
při bohoslužbách.
Všem Vám velice rád žehnám a přeji
radost z toho, že jsme děti Boží.
otec Zdeněk

• POZVÁNKY •

SPOLEČENSTVÍ DĚTÍ a Obecní úřad Perálec
vás srdečně zvou

NA ZIMNÍ REJ MASEK
Ať jsi princ, či princeznička,
klaun, pejsek nebo opička…
Každý, kdo se namaskuje,
rád si s námi zatancuje.
Hry si spolu zahrajeme
a pamlsek vyhrajeme.

V NEDĚLI 10. ÚNORA 2013
VE 14.30 V PERÁLCI
„NA SÁLE“
Dospělí v masce vítáni :-)))
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Ze zákulisí vánočního koncertu

Vánoční koncert

Poslední prosincovou sobotu se v prosečském kostele po více jak dvaceti letech rozezněla Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby z roku 1796, známá také
jako mše Hej, mistře! Každý, kdo na úkor odpolední siesty toho dne opustil teplo
svého domova a zavítal na koncert pořádaný pod záštitou farnosti a oblastní charity, byl odměněn mimořádným hudebním zážitkem. O vysokou kvalitu provedení
slavné Rybovy mše se postarali profesionální hudebníci pod taktovkou zkušeného
dirigenta Františka Šterbáka, toho času působícího v Městském divadle v Brně,
jehož portfolium zdobí takové projekty, jako je muzikál Bídníci nebo spolupráce
s vokální skupinou 4 TET Jiřího Korna. Výraznými uměleckými osobnostmi jsou
i pánové sólisté – Pavel Vančura (bas) je předním sólistou opery Divadla F. X.
Šaldy v Liberci a je držitelem ceny Thalie za rok 2009 v kategorii opera; absolvent
pardubické konzervatoře Petr Nekoranec (tenor) získal ocenění na IX. ročníku
mezinárodní pěvecké soutěže Pražský pěvec, jehož se stal absolutním vítězem.
Sólisty a orchestr doprovodil svým zpěvem smíšený pěvecký sbor Gaudeamus
ze Světlé nad Sázavou, který hudebně působí již od roku 1978 a má zkušenosti i
na mezinárodní úrovni. Není bez zajímavosti, že toto těleso původně nemělo na
našem koncertě vystoupit, nicméně muselo zastoupit absentující sbor ze Želiva, se
kterým se původně pro letošní „turné“ počítalo, a tak shodou náhod před prosečské publikum zavítal tentýž sbor, který zde uvedl Rybovu mši krátce po pádu komunismu. Alespoň tak to vzpomenula jedna starší sboristka po vstupu do našeho
kostela. Ze světelského sboru navíc vzešel i pan sólista Vančura, takže těch milých
náhod bylo povícero.
Mnozí mě po koncertě žádali o osvětlení záhady dokonalé souhry hudebního
tělesa před obětním stolem a varhan na kůru. Mohu prozradit, že prostorovou
vzdálenost zde překonávala moderní technika v podobě dětské chůvičky
s integrovanou kamerou a obrazovkou pro sledování spícího miminka – v tomto
případě rukama máchajícího a gestikulujícího pana dirigenta. Varhaník byl tedy
dokonale informován o veškerém dění v orchestru a mohl naplno rozeznít naše
krásné varhany, které jsou sice laděné drobátko pod komorním „A“, jinak ale plně
vyhovují náročnosti hry, předpokládané skladatelem (varhanní part je psán pro
koncertantní varhany).
Děkuji všem, kteří si Rybovu mši pod taktovkou pana Šterbáka nenechali ujít,
a věřím, že se tato akce stane milou každoroční tradicí; podobně tomu je v jiných
městech a obcích, kam pan dirigent již po několik let se svými hudebníky pravidelně přijíždí potěšit každého, kdo ocení profesionální provedení skladby. Ta pro
svou zpěvnost, nadčasovost a srozumitelnost nepřestává i přes uplynulá staletí
oslovovat nejširší publikum.
Kristýna Řebíčková

Kdo jste nepřijali pozvání a kdo jste
nepřišli na koncert Vánoční Rybovy mše, přišli jste o velký hudební zážitek. Padesátičlenný
sbor zpíval tak krásně a čistě, až se člověku dojetím objevila slza v očích. Slza
krásného dojetí!!! Úžasné sólové vstupy!!! Zvláště mužské hlasy!!! Měli
jsme místo, kde jsme měli umělce tak
blízko k poslechu, ale i k užití zpěvů.
Krásné!!!
Díky! Rozdávali jste radost do svátečních dnů.
Svá

Vánoční ohlédnutí
Doba Vánoc rychle uběhla a nám zbyly jen krásné vzpomínky. V naší farnosti
se stalo tradicí zpívání při mši svaté na Boží hod vánoční. Chci tímto poděkovat
Romaně a Petru Poslušným za jejich obětavost a trpělivost, kterou musí každý rok
vynaložit na to, aby sestavili repertoár, sehnali dohromady nás, zpěváky a hudebníky, a poskytli nám při zkouškách v jejich domově příjemné zázemí. Nacvičovat
začínáme většinou na začátku adventu, a tak se jednotlivé zkoušky stávají chvílemi zastavení a odpočinku v předvánočním shonu v milé a přátelské atmosféře. Já
se už každý rok na toto období moc těším a obzvláště na Boží hod, kdy naším zpěvem oslavujeme narození Ježíše Krista.
Ať náš nebeský Otec požehná rodině Poslušných a dá jim ještě mnoho sil a
trpělivosti, aby v této bohulibé činnosti pokračovali i nadále a ještě mnoho let oblažovali naše farní společenství hudbou a zpěvem, vždyť ,,Kdo zbožně zpívá, dvakrát se modlí.”
jménem Sboru od sv. Jakuba děkují Ludmila a Terezka Chadimovy

• PODĚKOVÁNÍ •
Tento křížek
můžete potkat cestou
přes Pastvisko na Martinice u Emlerů.
Moc děkujeme panu Emlerovi
za jeho opravu a údržbu.
Každý křížek nám nejen připomíná
zbožnost předchozích generací,
ale především
úžasný Vztah lásky Boha (Božího syna)
k nám, lidem.
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Ohlédnutí
Už se zase ohlížíme za jedním rokem,
který je nenávratně za námi. Byl to rok
nesmírných darů a milostí od Pána. Vždyť
kolik se všeho změnilo za ten jeden požehnaný rok. Když jdeme okolo kostela a fary, tak se nám i slza v oku zaleskne nad
tou krásou, jakou má Pán Ježíš ve svatostánku okolo sebe.
Vánoce jsme prožili opět krásně a důstojně se všemi zpěvy, výzdobou, se vzorným úklidem, varhaním doprovodem a
službami všech ministrantů. Vám všem
veliký dík za vše. A v neděli po Novém
roce u nás pan farář rozdával dárky, které
se měly rozdávat na besídce v Proseči,
kam se dostavilo jen málo lidí z Nových
Hradů. S jakou láskou je rozdával každému, jak dokázal každého potěšit. Až se
stydím za nás, jak on sám jediný zůstal bez
odměny a nedokázali jsme mu – hlavně
jemu, za naši i prosečskou farnost poděkovat. Vždyť on celý minulý rok do posledních sil pracoval jen pro nás a pro to, co
z této práce zůstalo, a zůstalo toho opravdu
hodně. U nás i v Proseči.
Tedy, pane faráři, přijměte od nás ode
všech vřelý dík doprovázený vroucími
modlitbami. Jste opravdu naším otcem,
přítelem i synem a máme Vás opravdu

upřímně rádi. S nějakým tím dárečkem se
opravdu polepšíme.
A vám všem, milé sestry a bratři i milé
děti a pane faráři, přeji do tohoto roku,
který začínáme, hojně Božího požehnání,
hodně Božích milostí a ochranu Panny
Marie a vše jen to dobré. Také vám všem
přeji, aby práce, kterou chcete letos udělat,
vám dobře „odsýpala“ od ruky a dobře se
povedla jako loni. K tomu vám dopomáhej
Pán a náš patron sv. Jakub. My vás budeme doprovázet hlavně modlitbami, ale také
tou tichou sbírkou. Vám, milé děti, přeji
pěkné vysvědčení, které se už kvapem
blíží, a pokud by tam něco zaskřípalo, tak
je tu stále možnost to do konce roku napravit. Ale začít na tom pracovat musíte teď
hned – a nic neodkládat! Abyste se mohly
radovat samy ze sebe.
Milí moji přátelé, naučme se tedy mít
radost z každé maličkosti, a z věcí velkých
se hodně radujme a stále si je připomínejme a Bohu za ně děkujme. A všichni vespolek se opravdu rádi mějme tou pravou
láskou, jak to po nás chce Pán. A to trápení a kříž, který nám Pán posílá, nesme
s pokorou a láskou a obětujme ho třeba za
sjednocení všech křesťanů.
S. P.

Sběr známek
Z výzvy sběru známek se raduji a děkuji za plné pochopení v pomoci. Je to jen
poštovní známka!!! Ten malý čtvereček,
který stačí odstřihnout s patřičným okrajem a uložit. Pozor na zoubkování známek!!! Přinést můžete kdykoliv - kdykoliv
mně předat. Jistě z této pomoci budete mít
radost.
V prosinci loňského roku odeslala jsem
podzimní sbírku. Všem sběratelům - díky!
Sbírejte prosím dále a dále a pořád!!! Vím,
dnes se mnoho nepíše „ručně“. Když, tak
elektronickou poštou, faxem, ale i SMS
zprávou. Jsou mezi námi ještě ti, kteří internet nemají. Psaní dopisů jsou chvíle
blízkosti přátel. Dopis se stane blízkým
citovým setkáním ve chvíli samoty. Proto
prosím, pište dopisy! Vraťte se zpátky ke
chvílím nad psaním přátelům. Dopis upevňuje přátelství. Je možné, že právě ta vaše
známka uložená v krabičce rozhodne o
někom hodně vzdáleném a potřebném,
který musí uhradit třeba školné, potřebuje
ošacení, potraviny, ale i dětský kopací

míč. Každá známka je pomoc!!! Nedopusťte, aby známky z došlých dopisů vaší
korespondence končily někde v koši. Poznáte, že tyto chvíle vám přinesou radost.
Povím vám něco málo ze setkání s jednou
paní, která tiskla v dlani balíček známek.
Předala mě balíček s poznámkou, že jsou
ještě po manželovi. Hlas se jí chvěl. Obě
jsme cítily radost a silnou vzpomínku na
jejího manžela. Jistě i on by známky daroval.
Za zmínku ještě stojí se zmínit. Sbíráme odložené dioptrické brýle, pro obyvatele rovníkové Afriky. Odborníci je podle
potřeby upraví. Jak stačí málo, aby člověku pohled na svět zkrásněl. Přineste i odložené brýle.
Ráda bych pokračovala společně s vaší
podporou v pomoci. Ty, co ještě nesměle
sledují, přihlížejí, vyzvěte. Třeba se přidají
a rádi také pomohou.
Marie Soukalová
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Ohlédnutí
za rokem 2012
v našich farnostech
Proseč
Pokřtěni:
Justýna Kateřina Řebíčková, Daniel
Norbert Košňar, Denisa Amálie Obrovská, Jiří Jan Herynek, Adam Janalík, Petr Vavřín, Ema Ludmila Dostálová, Dorota Soukalová, Bohumil
Čermák, Stela Anežka Odehnalová,
Matouš Jakub Čermák, Eliška Nováková, Jan Josef Chadima, Jakub Jan
Břeň, Jitka Magdalena Ročňáková,
Jindřich František Zavadil, Augustýn
Maria Brabenec.

První svaté přijímání:
Iveta Pešková, Pavel Soukal.

Oddáni:
Jana Loučková a Vojtěch Brabenec,
Petra Sysová a Lukáš Kulhavý, Jana
Herynková a Tomáš Obrovský, Lucie
Kubíková a Josef Štěpánek, Jana
Staňková a Robert Král, Alena Polanská a Petr Chaloupka.

Pohřbeni:
Božena Teplá, Josef Chadima, Slavomíra Dudychová, Marie Kučerová,
Jaroslav Křiklava, Jaroslav Kučera,
Josef Šikl, Marie Kohoutová, Jiří
Bačkovský, Marie Dudychová, Bohuslav Hromádka.

Nové Hrady
Pokřtěni:
Alžběta Marie Horníčková.

První svaté přijímání:
Eliška Bubnová, Kamila Kusá, Natálie Přikrylová, Magdalena Štiková,
Anežka Vopařilová.

Oddáni:
Marie Cibulková a Roman Hrdina,
Tereza Burešová a Michael Rouha,
Jana Venclová a Jaromír Krmela,
Marie Bubnová a Jan Břeň, Monika
Voldánová a Marek Žďánský, Hedvika Vopařilová a Tomáš Roušar.

Pohřbeni:
Josef Severa, Štěpánka Švecová,
Josef Nečas, Miroslav Macák, Markéta Matějková, Růžena Kulhavá, Jiří
Kaupa, Růžena Cenerová, Stanislav
Němeček.
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Hospodaření farností
v roce 2012

Kalendář
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 4. neděle v mezidobí
V době od 2. 2. do 9. 2. bude P. Zdeněk Mach na dovolené.
10. 2. neděle 5. neděle v mezidobí
Perálec:
14.30 Dětský karneval
Proseč:
17 - 19 svátost smíření, adorace
13. 2. středa Popeleční středa
Nové Hrady: 17.00
Proseč:
18.30
14. 2. čtvrtek Chotovice:
17.00 náboženství
18.30 mše sv.
Proseč:
17.30 modlitby matek
15. 2. pátek Česká Rybná: 15.30 mše sv.
Proseč:
17.30 mše sv.
16. 2. sobota Proseč:
17.30 mše sv., přijetí do katechumenátu
17. 2. neděle 1. neděle postní
Chotovice:
16.00 Vzpomínání na primici
20. 2. středa Nové Hrady: po mši sv. setkání seniorů
Proseč:
po mši sv. setkání nad katechismem
21. 2. čtvrtek Chotovice:
17.00 náboženství
18.30 mše sv.
22. 2. pátek Chotovice:
10.00 mše sv. u sv. Josefa
Proseč:
17.30
24. 2. neděle 2. neděle postní
Proseč:
15.00 Ekumenická bohoslužba
Nové Hrady: 18 - 20 svátost smíření, adorace
V době od 28. 2. do 10. 3. bude P. Zdeněk Mach na dovolené.
28. 2. čtvrtek Proseč:
17.30 modlitby matek
3. 3. neděle 3. neděle postní
8. 3. pátek
Proseč:
setkání starších školáků
10. 3. neděle 4. neděle postní
13. 3. středa Nové Hrady: po mši setkání seniorů
Proseč:
po mši setkání nad katechismem
14. 3. čtvrtek Chotovice:
17.00 náboženství
18.30 mše sv.
Proseč:
17.30 modlitby matek
15. 3. pátek Česká Rybná: 15.30 mše sv.
Proseč:
17.30 mše sv.

Farnost:

Proseč

Nové Hrady

Příjmy:

389 742

321 996

Výdaje:
Rozdíl:

416 838
-27 096

179 463
142 533

Není zde zahrnuta dotace na opravu fasády v Nových Hradech a dary, které byly na
tuto akci použity. Zatím máme dluh
2 900 000 Kč. Očekáváme v nejbližších měsících proplacení dotace.

Intence
Čtení a žalmy: cyklus C

Proseč - intence a čtení
3.2.
10.2.
11.2.
13.2.
17.2.
23.2.
24.2.
27.2.
3.3.
6.3.
10.3.
11.3.
13.3.
16.3.
17.3.
20.3.
24.3.
28.3.
29.3.
31.3.

1.4.
3.4.
5.4.
10.4.
20.4.
21.4.
28.4.

Za rodiče Halamkovy a jejich děti s rodinami.
dětská mše sv., čt: Jiří a Kristýna Taláckovi
Za Jaroslava Mareše a rodinu. čt: Růžena a Josef Roušarovi
Za Josefa Bílého, manželku, jejich rodiče a sourozence.
Za Vojtěcha Košňara a manželku, za dar víry pro děti.
Za Antonína Herbera, manželku Ludmilu a ten rod.
čt: Marie Řebíčková, Marie Zelenková
Za živé i zemřelé z rodiny Bílých.
čt: Božena Hromádková, Růžena Rejmanová
Za rodinu Mackových.
Za Josefa Bílého.
dětská mše sv., čt: Lenka a Jana Novákovy
Za Miroslava Vobejdu a celou rodinu.
čt: Jaroslava a Josef Košňarovi
Za Jiřího a Jindřicha Bulvovy.
Za Josefa Malinského, otce Josefa a bratra Jiřího.
Za Jana Košňara, syna a oboje rodiče.
Na poděkování, za ochranu a dar víry pro vnuky a pravnuky. čt: Marie Soukalová, Marie Košňarová
Za Josefa Bílého a rodiče.
čt: Jana Hromádková, Jan Boštík
čt: Marta Odehnalová, Růžena Soukalová
čt: Andrea a Martin Odehnalovi
1. čt: Vlasta Talácková, 2. čt: Jiří Talácko, 3. čt: Josef
Roušar ml., 4. čt: Josef Soukal, 5. čt: Jaroslav Jána, 6. čt:
Petr Jána, 7. čt: Marie Víšková, ep.: Eva Skalníková
čt: Libuše Halámková
Za Jaroslavu Němcovou, manžela a celou rodinu.
Za sestru Majellu Feltlovou.
Za Marii Sodomkovou, manžela a rodiče.
Na úmysl dárce.
Za Soukalovy a Košňarovy.
Za Marii a Zdeňka Zerzánovy a živé i zemřelé z toho rodu.

Perálec - intence
27.1.
10.2.
17.2.
3.3.
10.3.
17.3.

Na poděkování za dar 50ti let společného života.
Za manžele Coufalovy, oboje rodiče a rod Vašků.
Za Františka a Marii Kulhavé a syna Františka.
Za Bedřicha Havla, dvě manželky, sestru Marii a děti.
Za rod Šplíchalových a Renzových, živé a zemřelé.
Za Miloslava Vostřela, obě manželky, jejich rodiče a sourozence.
24.3. Za Ladislava Kulhavého a oboje rodiče.
31.3.
7.4.
14.4.
21.4.

Za Vágnerovy.
Za Annu Sochovou, manžela, oboje rodiče a sourozence.
Za rod Renzových a Šplíchalových, živé a zemřelé.
Za Luboše Drahoše a manžele Staňkovy.

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ
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Kalendář
15. 3. - 17. 3. Víkend pro mládež připravující se na biřmování
16. 3. sobota Chotovice:
9.00 duchovní obnova
17. 3. neděle 5. neděle postní
Proseč:
15.00 svátost smíření
19. 3. úterý Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
Nové Hrady: 17.00
Proseč:
18.30
21. 3. čtvrtek Perálec:
17.00 svátost smíření
18.00 mše sv.
22. 3. pátek Chotovice:
10.00 mše sv. u sv. Josefa
Proseč:
16.30 mše sv., setkání mladších dětí
24. 3. neděle Květná neděle
průvod s ratolestmi
Nové Hrady: 15.00 Křížová cesta na hrad
Nové Hrady: 16.00 svátost smíření
28. 3. čtvrtek Zelený čtvrtek
Nové Hrady: 16.30 mše sv.
setkání mládeže + bdění
v Getsemanech

Proseč:
29. 3. pátek

30. 3. sobota

31. 3. neděle

1. 4. pondělí
4. 4. čtvrtek
5. 4. pátek
6. 4. sobota
7. 4. neděle
10. 4. středa
11. 4. čtvrtek
12. 4. pátek
14. 4. neděle
19. 4. pátek
21. 4. neděle

18.30 mše sv.

Velký pátek
Nové Hrady: 16.30 obřady Velkého pátku
Proseč:
18.30 obřady Velkého pátku
Bílá sobota
Proseč, Nové Hrady: adorace, bdění u hrobu
Nové Hrady: 20.00 vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Proseč:
5.00
Nové Hrady: 9.30
Perálec:
11.00
Velikonoční pondělí mše svaté jako v neděli
Perálec:
17.30 mše sv.
Nové Hrady: 17.00 mše sv.
Proseč:
18.30 mše sv., setkání mládeže
Chotovice:
16.30
2. neděle velikonoční
Nové Hrady: po mši sv. setkání seniorů
Proseč:
po mši sv. setkání nad katechismem
Chotovice:
17.00 náboženství
18.30 mše sv.
Česká Rybná: 15.30 mše sv. v domě u Černíků
Proseč:
17.30 mše sv., setkání starších školáků
3. neděle velikonoční
Chotovice:
10.00 mše sv. u sv. Josefa
Proseč:
16.30 mše sv., setkání mladších dětí
4. neděle velikonoční

Intence
Nové Hrady - intence a žalmy
3.2. Za Václava Abrahama a rodiče z obojí strany.
ž: Růžena Odehnalová
6.2. Na poděkování za 60 let života.
10.2. Za Jana Krále, manželku a celý rod. ž: Anežka Nováková
13.2. Za Stanislava a Marii Sokolovy a rodiče z obojí strany.
17.2. Za Josefa Holomka, bratra a rodiče z obojí strany.
ž: Dominika Vopařilová
20.2. Na poděkování za dar života a vyprošení Boží ochrany do
dalších let.
24.2. Za Vincence a Marii Halouskovy. ž: Vendula Nováková
27.2. Za manžele Dostálovy a Kopeckovy, rodiče z obojí strany a
celý rod.
1.3. Za Vladimíra Mlynáře.
3.3. Za Josefa Sokola, bratra a rodiče. ž: Petr Poslušný
6.3. Za dar života pro sourozence, Boží ochranu pro jejich rodiny.
10.3. Za Josefa Krále, rodiče a celý rod. ž: Dagmar Nováková
13.3. Za Josefa Holomka a rodiče z obojí strany a Boží požehnání
pro rodiny dětí.
17.3. Za Josefa a Marii Burešovy, rodiče a sourozence z obojí
strany. ž: Karel Vopařil
20.3. Za rodiče Černíkovy, Nyklovy a jejich rodiče.
24.3. Za živé a zemřelé rodiny Chadimovy a Novákovy.
ž: Anežka Nováková
27.3. Za manžele Fasnerovy, dvě dcery, rodiče z obojí strany a
celý rod.
28.3. ž: Růžena Odehnalová
29.3. ž: Petr Poslušný
31.3. Za Kateřinu a Janu Jandovy a živé i zemřelé.
ž: Pavla Bubnová
1.4. Za důvěru v Boží milosrdenství a Boží požehnání.
ž: Karel Vopařil
3.4. Za Václava Brýdla, manželku a sourozence.
6.4. Za manžele Andrlovy.
7.4. Za Miloše Lebedu a Boží ochranu pro jeho ochranu a celý
rod. ž: Romana Poslušná
10.4. Za Aloise a Helenu Šplíchalovy a ten rod.
14.4. Za Josefa a Miladu Andrlovy, rod Andrlů a Šlégrů.
ž: Dagmar Nováková
21.4. Za živé a zemřelé rodiny Chadimovy a Novákovy.
ž: Vendula Nováková

Pravidelné bohoslužby

NE
PO
ST
ČT
PÁ
SO

Proseč

Nové Hrady

Perálec

8.00
7.45
17.30 *
7.45
17.30 *
17.30 *

9.30

11.00

8.00

* Od 31. 3. bude večerní bohoslužba v 18.30.

 Modlitba růžence
vždy 30 min. před mší sv.
 Svátost smíření
vždy 30 min. před mší sv.
(kromě nedělí v Nových Hradech a Perálci) a také, jak je uvedeno v kalendáři.
 Změny v kalendáři i pravidelných
bohoslužbách vyhrazeny.
 Aktuální informace při nedělních ohláškách a na webových stránkách našich
farností: www.farnispolecenstvi.cz
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• PŘEPIS Z KRONIKY PROSEČSKÉ FARNOSTI, DO KTERÉ ZAPSAL FARÁŘ FRANTIŠEK MARTÍNEK •

Stavba nového kostela v letech 1912—1913
Farní kostel sv. Mikuláše v Proseči
připomíná se již roku 1350 jako farní,
uvádí se ve známém dokumentu „Libri
errectionum“; slavné paměti první arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic ze
starožitného rodu Malovců (zemřelý
zápalem dne 30. června 1354 na hradě
roudnickém) dal zhotoviti seznam kostelů v Čechách r. 1350,
při nichž už tenkrát plebán, čili farář byl, a mezi
těmito kostely – a sice
k nově zřízenému biskupství litomyšlskému
připsaný, uvádí se kostel
sv. Mikuláše v Proseči.
Způsob jeho stavby
ukazuje – jak se vyjádřil
konservátor, architekt B.
Dvořák – na dobu lucemburskou. Mysleme si
k zachovanému presbyteriu (východní kaple) loď
s osou od východu k západu, po každé
straně o 1m 20 cm širší než presbyterium samo, dlouhou 9-10 metrů. Okna,
byla tak jak dosud jsou, lomeně zaklenuta, naproti tomu okna lodi, pravděpodobně v každé straně dvě malá, obdélníková, uzounká s pískovcovým ostěním.
(Zachovalo se pod omítkou toliko jedno. Výška světlosti jeden metr, šířka
30cm.) Pískovcové součástky jeho uložil jsem ve hlavním oltáři, kde jsou
v dutině tumby pod mensou a mohou
vybouráním zadní cihlové stěny oltářní
spatřeny býti. Strop lodi původně byl
dřevěný a takovým zůstal až do konce.
V polovině severní stěny byl boční
vchod nízký s pískovcovým gotickým
skoro půlkruhově sklenutým portálkem,
který jsem do venkovské stěny nové
sakristie zazdil na památku, aby se zachoval.
Nad
tímto
vchodem při zdi
chrámové těsně
byla původně
zvonice, kterou
se do kostela
vcházelo. Měla
podezdívku
kamennou asi
tři sáhy vysokou, na níž byla
svrchní
část
z trámoví prkny

pobitého. V roce 1812 už byla tak sešlá,
že při zvonění celá se hýbala a hrozila
pádem a neštěstím, i byla zbořena a
novou nahrazena o kus severněji, nad
vchodem do hřbitova z náměstí, na níž
po tom stavěna byla výš nová věž r.
1912 (o čemž viz na jiném místě této a
starší pamětní knihy).

Jak jsem z listin v Praze vypátral,
byl tento kostel v roce 1625 z části přestavěn a rozšířen. Proč byl přestavěn,
zdali dobrovolně, či z nějaké jiné příčiny, jsem nenalezl. Ale okolnost zjištěná
při bourání, totiž: malta bouraných zdí
kamenných byla vesměs z bláta, obyčejné červenice. Jen kus zdi severní a
sice od starého presbyteria až
k bočnímu portálku a zaň asi 2 metry
byla z velmi dobré vápenopískové malty, což by nasvědčovati mohlo, také
násilnému zboření.
Ale ať jest tomu jakkoliv, v tom tedy
roce 1625 byl přestavěn, a rozšířen, a
sice takto: Zdí severní právě popsanou
hýbati nechtělo se tehdejším stavitelům,
protože u ní stála zvonice, a tak ji nechali v původní poloze, ale jižní zeď
posunuli asi o 1m 80cm dále k jihu, obě

protáhli asi o 6 metrů k západu, opatřili portálem nebo spíše průčelím jednoduchým barokním, s jedním oknem
segmentovým uprostřed, po jehož
stranách byly dva výklenky pro sochy,
konchami sklenuté, liseny. Dveře obdélníkové s futry dubovými. Zeď lodi
k jihu měla 3, k severu 2 segmentová
okna. Ke straně presbytáře jižní přistavena
sakristie, z níž po dřevěných schůdkách darebných šlo se na oratoř a na půdu. Oratoř
měla tři segmentová
okna, jedno k východu,
druhé k jihu, a třetí do
presbytáře
asi
v tympanonu obrazu
nynějšího „Oběť Melchizedechova“. Strop
prkenný z darebných
neohoblovaných prkének, modře klihovou barvou natřený,
jednoduchými lištami na obdélníkové
kasety rozdělený, a bronzovanými
hvězdami opatřený. V sakristii byla,
jak náčrtek ukazuje, okna dvě rovněž
segmentová, dveře dvoje: jedny k faře,
druhé do presbyteria.
Nemile se dotýkala nesouměrnost
lodi, ježto pravá strana o mnoho byla
širší než levá. Strop plochý, 6m 90cm
vysoký, prkenný, lištami jednoduchými nerovně na kasety nejchudší rozdělený, bronzovanými hvězdami a obrazem nejsv. Trojice na plátně ozdobený. Mezi prkny skuliny nevkusně působily.
(pokračování příště)

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ

STRANA 8

ÚNOR • BŘEZEN 2013

• INFORMACE Z FARNÍ CHARITY •

Hračky pro naše klienty
V prosinci 2012 se poprvé uskutečnila sbírka hraček pro děti, které jsou
klienty Sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi. Toto středisko pracuje v naší charitě již třetím rokem a
poptávka po této službě je kupodivu
největší ze všech poskytovaných služeb.
Po zaregistrování služby nás překvapil
raketový start, sociálně právní ochrana
v okolních městech nás ihned poslala
do 15 rodin. V současné době doprovázíme 35 rodin. Klienty tohoto střediska
jsou rodiny ohrožené sociálním vyloučením, často fungující
v nepředstavitelných podmínkách. Jejich příslušníci nemají často vůbec žádné sociální a pracovní návyky a dovednosti. Většina těchto rodin má velký
počet dětí a téměř žádné vybavení domácnosti. Jedná se o skupinu osob zatížených nepředstavitelnými dluhy a problémy, které často sahají do nejbolestnějších záležitostí, které se mohou rodiny vůbec dotýkat, a to je odebírání dětí.
Řešení předběžných opatření apod. Naše pracovnice se skoro jako doma pohybují u soudu či cizinecké policie. Těmto
rodinám se snažíme pomoct vyřešit
základní existenční problémy, pravidel-

ně jim dodáváme potravinovou pomoc,
učíme je komunikovat s úřady, pracujeme na snížení dluhů, doučujeme děti a
připravujeme je do školy, učíme je
osvojit si základní sociální, hygienické
a pracovní návyky… Práce v jedné rodině je často velmi dlouhodobá a intenzivní, úspěchy se dostavují jen po drobných krůčcích. Je proto jasné, že se
akce získání hraček pro tyto rodiny neminula účinkem. Často se vámi darovaná hračka, kterou jste doma nepotřebovali, stala jediným dárkem, který
v období Vánoc naši klienti dostali. Je
totiž obvyklé, že tyto rodiny Vánoce
nemají, protože na ně prostě nemají!!!
Proto chci velmi poděkovat a poprosit,
jestli můžeme z této akce udělat pravidelnou záležitost a i v letošním roce a
dalších letech (tedy opět v adventu) vás
oslovit a poprosit o dar tohoto charakteru. Velmi milé bylo, že jste po celý týden nosili hračky k nám domů, protože
jste v neděli zapomněli. Naše chodba
byla plná autíček, her a knížek... Je mi
líto, že rozzářená očka obdarovaných
dětí vidí pouze naše pracovnice, myslím
si, že pro každého z nás by to bylo tou
největší odměnou.

Tříkrálová sbírka 2013
Letošní Tříkrálová sbírka se konala
za velmi ošklivého počasí. Přesto se
podařilo vyslat do okolních vesnic a
měst téměř 200 skupinek koledníků.
Pokud budeme počítat s tím, že každá
skupinka čítá odpovědného vedoucího a
tři krále, je to v jeden den jenom na
území naší oblastní charity téměř 800
lidiček v terénu. Myslím si, že je to
úctyhodné číslo a velmi děkuji všem
dobrovolníkům za podporu naší činnosti. Moje největší obava je z úrazů a
drobných nehod, které se mohou během
koledování přihodit. V letošním roce se
nic podobného nestalo!!! Díky Bohu.
Proto, v neděli večer, když se nám podařilo shromáždit všechny pokladničky
a měli jsme jistotu, že se všichni koledníci v pořádku vrátili domů – spadl mi
velký kámen ze srdce. Tímto však naše
práce zdaleka nekončí. Začíná počítání
financí a podrobné a pracné vyplňování

Farnost Proseč
2 135,00
3 996,00
3 140,00
3 049,00
28 261,00
4 969,00
45 550,00

Bor u Skutče
Česká Rybná
Mířetín
Perálec
Proseč
Zderaz
CELKEM

Farnost Nové Hrady
2 070,00
3 378,00
2 615,00
4 649,00
3 205,00
4 533,00
4 589,00
1 928,00
935,00
2 375,00
4 067,00
2 927,00
37 271,00

Dvořiště, Doubravice
Chotovice
Chotěnov
Javorník, Vysoká
Jarošov
Leština, Podhořany
Libecina
Mokrá Lhota
Nová Ves
Nové Hrady
Příluka
Suchá Lhota
CELKEM

formulářů. Legislativa je neúprosná!
Další splněný cíl je pro nás moment,
kdy se peněz podaří zbavit – tedy odevzdat je na speciální tříkrálový účet.
Vzhledem k tomu, že naše charita vybere téměř 700 000,- Kč, je cesta do banky pečlivě střežena a doprovázena
městskou policií. Poděkování patří
za pomoc s nanošením pytlů s penězi do
banky, protože jsou velmi těžké a objemné. Letos jsme málem rozlomili v
půl i charitní RUDL, nemohl sebrané
mince a bankovky uvézt. Na závěr ještě
jednou velmi děkuji všem, kdo pomohli
tuto akci zorganizovat, všem koledujícím a samozřejmě i všem dárcům a
dobrodincům. Pro vás přehled okolních
vesnic, kdo má zájem o informace o
celé sbírce, nalezne je na
www.novehrady.charita.cz.
Blanka Vopařilová
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• POZVÁNKA NA PLES •
Již po třiadvacáté Vás naše organizace srdečně zve na Společenský ples.
V letošním roce se koná opět v Makově v sokolovně 9. února, k tanci a poslechu nám zahraje Trio J. Bečky. Poprvé Vás pobavíme profesionální zábavou,
v deset hodin nás všechny potěší BUBLASHOW. Jako každoročně jsme pro
Vás připravili bohatou tombolu a dobrou kuchyni. Lístky jsou v prodeji
v Chotovicích v Domě sv. Josefa u p. Lipavské, nebo k objednání na tel.
731 598 809 u p. Švecové.
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Pečovatelská
služba
Tato služba má největší tradici a zároveň
největší kapacitu. V roce 2012 jsme posloužili 309 klientům. Klienti pečovatelské služby nám dávají nejčastější zpětnou vazbu na
poskytované služby. Někdy nám volají rodinní příslušníci, někdy dostaneme dopis
s dobrou čokoládou či kávou. Všechny formy pochvaly jsou pro pracovnice tohoto
střediska milou podporou a pomocí do další
práce. V prosinci loňského roku se k nám
dostalo poděkování velmi ojedinělé, proto
se s vámi o něj chceme podělit. Jeden klient
o našich pečovatelkách složit tuto báseň.
Děkujeme!!!

CHARITA – DÍKY ANDĚLŮM
Charita – to je přeci krásná láska –
spojuje lidi jako světlá páska –
dává nám víru v jasný život dále,
doprovází nás každý den vždycky stále!!
Charita- to je v kráse stálé žití,
které se lásky nikdy nenasytí!
Ta služba něžná, která se tu vlní
při které každé přání se tu splní.
Když motor auta zazpívá svou píseň –
přiveze všechno, co zaplaší tíseň –
andělská křídla jemně tu zašumí,
rozdávají zde, co jiní neumí!
Díky Vám všem za krásnou jemnou snahu,
za spokojenost u našeho prahu,
díky za vše, co pro nás tu děláte,
za starosti, které tu s námi máte!
Jste andělé, kteří k nám sestoupili,
aby tu s námi navěky už žili!
Slova jsou slabá k vyjádření všeho,
od dneška snad až pak do roku starého!

Připravujeme pro Vás tradiční

Velikonoční trhy
dne 24. března 2013
v 9.00 hodin v Proseči před kostelem sv. Mikuláše
a v 10.30 hodin v Nových Hradech
před kostelem sv. Jakuba.

Děkujeme Vám za vaši denní lásku
i za všechno co dáváte vždy v sázku –
jste krásné, milé – ochoty vždy plnéproto se každý za Vámi sem hrne!
Neumím asi všechno to říct lépe,
že s Vámi je tu krásněji na světě –
rozdávejte nám svoje cukrbliky –
a ještě jednou – za vše VELKÉ DÍKY!!

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ
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Biskupství litomyšlské
Před rokem 1344 bylo u nás biskupství pražské, olomoucké a vratislavské.
Roku 1344 bylo založeno arcibiskupství pražské, a protože zahrnovalo
celé Čechy, bylo zřízeno i nové biskupství. Návrhy byly na tři města: Hradec Králové, Chrudim a Litomyšl. Byla
jmenována Litomyšl, protože byla ve
středu této oblasti a také na cestě
z Prahy do Olomouce. Biskupství bylo
zřízeno z těchto děkanátů: chrudimského, vysokomýtského, poličského, lanškrounského – to byly české děkanáty.
Z olomouckých to byl rozlehlý děkanát
šumperský a malý děkanát úsovský.
Papež Clemens VI. v Avignonu zřizuje biskupství litomyšlské a zřizovatelem určuje vratislavského biskupa Předslava. Biskupství bylo vytvořeno
z premonstrátského kláštera, kapitula
měla 28 kanovníků z mnichů kláštera,
sídlo měli v klášteře. Vyrostla nová
gotická katedrála 80 m dlouhá: na místě
nádvoří mezi dnešním zámkem a pivovarem. Katedrála byla zasvěcena P.
Marii. Pro biskupa byl na místě dnešního zámku postaven nový palác. Brzo za
biskupů knížecích a šlechtických vznikl
na hradě celý biskupský dvůr
s úředníky a služebnictvem. Chrámy
hlaholily slavnou bohoslužbou a zpěvem. I město se rozšiřovalo, vznikaly
cechy a nová řemesla a Litomyšl se
stala třetím významným městem po
Praze a Kutné Hoře.
A rozlehlost biskupství? Děkanát
chrudimský měl 45 kostelů a far. Vysokomýtský děkanát měl 39 kostelů; mezi
nimi Bučina, Knířov, Makov, Chotovice, Boží Dům nebo Nové Hrady, Proseč, Řepníky, Perálec. Poličský děkanát
měl 21 kostelů, lanškrounský 16 kostelů. Šumperský děkanát se rozkládal na
velké ploše, ale kostelů měl 22. Poslední úsovský děkanát měl 8 kostelů.
Majetek biskupství byl rozdělen na
statky biskupa a statky kapituly. Biskupských statků bylo 40, mezi nimi i
Suchá Lhota, Nové Hrady, Chotěnov,
Vidlatá Seč. Kapitula měla 22 statků.
Prvním biskupem byl Jan I., opat
místního premonstrátského kláštera.
Biskupem byl v letech 1344-53. Byl to

prostý člověk, na poměry té doby již
vzdělaný.
Druhým biskupem se stal Jan II. ze
Středy, 1354-64. Byl to nejvýznamnější
litomyšlský biskup, velmi vzdělaný, byl
kancléřem císaře Karla IV. Pocházel ze
Slezska z města Středy blízko Vratislavi, z chudé rodiny. Jan II. byl často na
cestách s Karlem IV. Byl velký diplomat, ale také znalec umění. Od něj pochází „Liber viatikus“, vrcholné dílo
naší gotiky, ilustrované, pojednávající o
evropských zemích. Zasloužil se o výstavbu a dostavbu katedrály Panny Marie. V roce 1356 založil v Litomyšli
augustiniánský klášter, nyní je to farní
proboštský chrám a klášterem byla fara.
Biskup Jan II. se staral též o rozvoj
města. V roce 1358 zakládá cechy, a to
pekařský, řeznický, krejčovský, tkalcovský, soukenický a sladovnický.
Protože byl Jan II. často na cestách,
biskupství řídil administrátor, jeho bratr
Matěj. Jan II. odchází roku 1364 do
Olomouce, kde je jmenován biskupem.
Zemřel v roce 1380 a je pochován
v Litomyšli u augustiniánů.
Třetím biskupem litomyšlského biskupství se stal Albert ze Šternberka, a
to z větve moravských Šternberků. Biskupem byl v letech 1364-68 a podruhé
1372-80. Byl též vzdělaný, ale nedosahoval významu svého předchůdce. Musel řešit mnohé majetkové spory.
V pořadí čtvrtým biskupem byl Petr
Jelito (1368-72), rodák z Třešňovce od
La n š kr o u na. S t ud o val v Itá lii
v Bologni, Perugii a v Římě.
V Lanškrouně roku 1371 založil klášter
augustiniánů, podle vzoru z Litomyšle.
Přízvisko Jelito pocházelo z toho, že
hodně jedl a pil, měl i ženy. Petr byl
nejméně sympatický z litomyšlských
biskupů. Po 4 letech odchází na biskupský stolec do Magdeburgu, později se
stal též biskupem olomouckým. Tam už
byl sesazen a zemřel v klatbě. Po něm
roku 1372 byl znovu jmenován biskupem Albert ze Šternberka. Ten v roce
1378 založil klášter v Tržku kartuziánské řehole a nazval jej „Keř Panny Marie“.
Dalším litomyšlským biskupem je
Jan III. Soběslav v letech 1380-88. Byl

to člen vládnoucího rodu Lucemburků,
bratr markraběte Jošta a bratránek krále
Václava IV. Staral se o město a věnoval
městu mnohá práva.
Předposledním biskupem byl Jan IV.
zvaný Železný, rodák z Prahy. Byl vzdělaný, vysoké dobře stavěné postavy,
dokonalý, energický člověk. Pozdvihl
litomyšlské biskupství nejen v Čechách,
ale i v Evropě. Stal se vůdcem katolické
církve v Čechách. Byl v opozici králi
Václavu IV. Byl též vojevůdcem a také
víc vládl mečem než křížem a nejraději
chodil v brnění, proto zvaný Železný. Za
jeho doby se stavěla v Litomyšli radnice
jak ji dnes vidíme na náměstí. V jeho
době žil v Litomyšli rytíř Vavřinec Toulovec. V roce 1407 vystavěl Jan Železný
špitál a založil ho majetkem. Po roce
1418 se stal olomouckým biskupem,
roku 1426 kardinálem katolické církve.
Roku 1428 biskupem vácovským
v Maďarsku, zemřel v Ostřihomi roku
1430.
Posledním biskupem v Litomyšli je
Aleš z Březí (1418-1421). Pocházel
z rytířského rodu z Březí u Týna nad
Vltavou. Byl tolerantní vůči husitům, ale
když r. 1421 přitáhla k Litomyšli vojska
Jana Žižky a město obsadila, uprchl na
Moravu a usadil se ve Svitavách. V roce
1425 husité v Litomyšli oblehli biskupský hrad a jeho dobytím došlo
k faktickému zániku litomyšlského biskupství.
V husitských dobách se majiteli Litomyšle stávají husitští hejtmané, a to r.
1425 Jeník z Mečkova, r. 1432 je novým
majitelem Vilém Kostka z Postupic.
Kostkové jsou až do roku 1547.
Biskupství sice ještě právně existovalo do poloviny 16. století, (po Aleši
z Březí je jmenován biskup Matěj a roku
1474 nový biskup Jan Bavor, opat
z kláštera Louky u Znojma), když však
získali Litomyšl páni z Pernštejna, bylo
upuštěno od jmenování biskupů.
Litomyšl patří dodnes mezi přední
česká města, je zapsána v kulturním
dědictví UNESCO.
připravil Jaroslav Cibulka
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