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Milí farníci, 
vstupujeme do období adventu, které nám má pomoci připravit se k 
plnému prožití slavnosti Narození Páně. Rád bych vám nabídl pomoc 
na této cestě, pokud budete chtít.  
 Nejprve bych se však trochu pozastavil nad některými událostmi,     
které jsme prožili. Už v minulém čísle našeho časopisu jsem připomí-
nal, že pro naše farnosti je jáhenské svěcení velkou událostí. Myslím si, 
že jsme ho prožili velice krásně a vskutku slavnostně, jak si tato svátost 
zaslouží. Nyní již zakoušíme z darů, kterými byl náš jáhen Josef ob-
darován, a očekáváme mnohé další, které nám zprostředkuje. Vyprošu-
jeme mu mnoho milosti k tomuto krásnému poslání a práci na Boží 
vinici. 
 Další nádherná událost, která se dotýká celé prosečské farnosti, bylo     
přijetí tří mladých žen do katechumenátu (je to období, kdy se lidé 
připravují na přijetí křtu). Je to úžasné, že právě v naší farnosti zaslech-
ly Boží volání a přijaly nabídku stát se Božími dětmi. Není to snadná 
cesta, ale jistě krásná cesta nových objevů a odhalování velikosti Boží 
lásky, krásy a hloubky. Přejeme jim na této cestě ryzí a naslouchající 
srdce plné důvěry. Chceme je doprovázet svými modlitbami, přátel-
ským přijetím i příkladem svého života. 
 Jako každoročně i letos prožívala církev na celém světě předposlední     
říjnovou neděli jako neděli misijní. I v našich farnostech jsme si tento 
rozměr církve nejen připomněli, ale mohli jsme se na něm aktivně 
podílet. Zvláště bych chtěl poděkovat Misijnímu klubku za obohacení 
liturgie a uspořádání Misijního jarmarku. Děkuji také všem maminkám 
a babičkám, které napekly misijní koláčky. Děkuji vám všem, kteří jste 
misie nějakým způsobem podpořili, ať už to byla modlitba či finanční 
příspěvek, nebo zakoupení nějaké drobnosti na Misijním jarmarku. 
Blahopřeji všem novým členům prosečského Misijního klubka, kteří 
slavnostně složili svůj slib i před paní ředitelkou PMD pro 
královéhradeckou diecézi. Děkuji i Mons. Pavlu Boukalovi, že mě zas-
toupil a vedl tuto slavnostní liturgii. 
 V pátek 7. listopadu se uskutečnil Prosečský dýchánek, který měl za     
téma vzpomínky na P. Čechala. Jsem rád, že se můj předchůdce tak 
hluboce zapsal do srdcí občanů Proseče, a to nejen katolíků, ale i mno-
ha dalších. Svědčil o tom do posledního místečka zaplněný sál ve staré 
evangelické škole.  Dýchánek se podle mého velmi vydařil a děkuji 
všem pořadatelům za jeho uspořádání. 
 O Vánocích (svátcích Narození Páně) máme mezi sebou opět nově     
přivítat našeho Spasitele jako vzácného hosta. Jak doma očekáváme 
vzácnou návštěvu? Snažíme se udělat dům krásným, aby se jí u nás 
líbilo, připravit něco, co má host rád, vytvořit příjemnou atmosféru, aby 
se cítil příjemně.  Očekáváme takto i nejvzácnější návštěvu Pána Ježíše 
v našich příbytcích a především v naší duši? Abychom pro Něj vytvořili 
takovéto milé prostředí, kde je s radostí očekáván, nabízím vám, 
dospělým i mládeži Adventní duchovní obnovu (6. 12. v Proseči) a 
brožurku Průvodce adventem 2014, kterou vydalo Biskupství brněnské. 
Můžeme se takto vzájemně spojit v přípravě na Vánoce a vytvořit 
společenství modlitby, kdy krásným a radostným vrcholem bude 
slavnost Narození Páně. Samozřejmě vás také zvu na roráty, které bu-
dou každou adventní sobotu v 7.30 hodin.  
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 Přeji vám všem požehnané prožití adventní doby a hlubokou radost,     
která naplní celé vaše nitro, z narození našeho Spasitele Ježíše Krista. 
Ze srdce žehná  

o. Zdeněk 

Ohlédnutí za Misijní nedělí 

V neděli 19. října 2014 zavítal do prosečského kostela sv. Mikuláše 
kancléř královéhradecké diecézní kurie Mons. Pavel Boukal, který zde 
zastupoval našeho P. Zdeňka Macha. Součástí mše svaté byl slavnostní 
slib tří nových členů našeho Misijního klubka. Při této příležitosti jsme 
k nám do Proseče pozvali paní Bronislavu Halbrštátovou – ředitelku 
Papežských misijních děl (PMD) pro královéhradeckou diecézi, která 
ochotně přijela spolu se svým manželem Leošem Halbrštátem – tr-
valým jáhnem a vojenským kaplanem. Slavnostní průběh mše svaté 
obohatil nejen komentovaný obětní průvod, kdy děti – převlečené do 
kostýmů reprezentujících jednotlivé kontinenty – přinášely nejrůznější 
dary, ale též zpěv hymny Papežského misijního díla dětí, kde si sólo 
zazpívali dva naši malí misionáři. 
 Po mši svaté děti z Misijního klubka společně se svými rodiči     
přichystali opravdu bohatý Misijní jarmark®, kde za dobrovolný fi-
nanční příspěvek nabízeli nejen své výrobky, které pilně vyráběli již od 
léta, ale i výborné koláčky a nové Misijní kalendáře. Výtěžek Misijního 
jarmarku® je skvělých 12 615 Kč, které byly zaslány na účet PMD a 
budou použity na pomoc těm nejpotřebnějším v misiích.  
 Všem dárcům srdečně děkujeme. Velký dík patří prosečským far    -
nicím, které napekly voňavé koláčky, i všem ostatním, kteří přispěli ke 
společnému dílu. V neposlední řadě patří naše poděkování Oblastní 
charitě Nové Hrady, která Misijní jarmark podpořila nejen finančním 
příspěvkem na nákup výtvarného materiálu, ale i hezkými výrobky 
klientů chráněné dílny Perchar s.r.o. Náš dík patří též městu Proseč, 
které nám v letošním roce poskytlo finanční příspěvek na nákup výt-
varných potřeb pro celoroční činnost Misijního klubka. Fotografie 
z Misijní neděle si můžete prohlédnout na odkazu:  
http://farnost-prosec.rajce.idnes.cz/Misijni_nedele_2014 
 Na tomto místě bych ráda zmínila jeden z mnoha moudrých výroků     

Velký dík za krásu   
podzimu 

Bože, děkujeme Ti za všechny dary, 
které můžeme na sobě pociťovat.  
Anebo alespoň se kochat v podzimní 
barevné kráse. Děkujeme Ti i za ten 
dar, že jsme se mohli po roce všichni 
zase sejít v Boru u našeho křížku. A 
zároveň na tak velký svátek 28. září, 
na svatého Václava. Tuto neděli jsme 
opravdu prožili všichni ve vší radosti, 
lásce. I sluníčko nám přálo. Po mši 
svaté jsme měli pěkné posezení na 
obecním úřadě při šálku kafe, čaje a 
něčeho k zakousnutí. Děkujeme moc 
otci Zdeňkovi a všem, kteří se nějak 
zúčastnili a zapojili úklidem a 
přípravou. Ať jim P. Maria za vše 
oplácí svou láskou a chrání jejich 
rodiny i celou naši obec.  
 Tyto podzimní měsíce jsme mohli      
opravdu prožít ve vší Boží kráse a 
daru: oslavu vysvěcení p. Josefa 
Roušara v přijetí jáhenství a ještě pě-
knou slavnostní misijní neděli, 
s účastí kněží z hradecké diecéze. Ať 
Bůh žehná a dává sílu všem za tuto 
přípravu dětí a za všechny ty ruční

Opravy 

V uplynulých měsících jsme pokračo-
vali na opravách fary v Proseči i 
v Nových Hradech. V Proseči proběh-
la výměna zbývajících oken na celé 
faře a nyní se dokončuje jejich 
venkovní zateplení a zapravení. Dále 
pan J. Boštík velkoryse pokračuje 
v opravě bývalého chléva vedle fary, 
kde vybetonoval novou podlahu a 
nyní dozdívá stěny, které ještě omítne. 
V Nových Hradech se připravila 
místnost v přízemí (naproti kuchyni, 
kde bychom rádi vybudovali zimní 
kapli) k nástupu zedníků, kteří opraví 
omítky, spodní část nahodí sanační 
omítkou a vybudují novou podlahu. 
Do kuchyně a dvou horních místností 
se osadily radiátory a napojily na ply-
nový kotel. V těchto dnech nastupují 
truhláři na opravu podlah v patře na 
chodbě a v místnosti za novým sálem. 
Pak byla do společenské místnosti 
pořízena nová krbová kamna a objed-
nána nová kuchyňská linka. Děkuji 
všem, kteří se jakýmkoli způsobem 
podíleli na všech opravách a vybavení 
našich far. 

o. Zdeněk
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člověka, který se ve svém životě věnoval především práci s dětmi a 
mládeží. Sv. Jan Bosco nás takto krásně inspiruje do každého nového 
dne: „Neodkládejte na zítřek dobro, které můžete udělat dnes, protože 
snad zítra nebudete mít už čas.“ 
 Na závěr mi dovolte malou rekapitulaci. Naše prosečské klubko bylo     
založeno v srpnu loňského roku. Scházíme se pravidelně každý třetí 
pátek v měsíci v Proseči na faře. Povídáme si o misiích, hrajeme hry a 
tvoříme – prostě jsme dobrá misijní parta v duchu motta: „Děti 
pomáhají dětem.“ Rádi mezi sebou přivítáme i další nové kamarády – 
přijďte, těšíme se na vás. Za poměrně krátkou dobu činnosti se nám 
podařilo odeslat na pomoc nejpotřebnějším v misiích celkovou částku 
29 781,- Kč. 
 Díky za Vaši štědrost při podpoře našich akcí. Máme radost, že     
právě v naší farnosti je tolik lidí nakloněno misijnímu duchu. 
 Přejeme požehnané vánoční svátky naplněné radostí a pokojem,     
které díky Boží dobrotě můžeme čerpat u jesliček.  

Za Misijní klubko 202 Jana Renzová 

Milí farníci, 

uplynuly dva měsíce od mého jáhenského svěcení, a tak se chci jen tak 
trochu podívat nazpět, co jsem prožil a podělit se o to s vámi. Čtrnáct 
dní před svěcením jsme se všichni kandidáti sjeli na Horu Matky Boží 
do Králík, abychom společně prožili týdenní duchovní cvičení. Ex-
ercitátorem byl P. Adam Rucki, biskupský vikář pro péči o duchovní 
povolání a spirituál kněží ostravsko-opavské diecéze. Byli jsme uby-
tování přímo v klášterním areálu a velmi příjemně se o nás staral P. 
Karel Moravec. Celý průběh exercicií na mě zanechal hluboký dojem, 
prožili jsme mnoho krásných chvil a především jsme načerpali velkou 
duchovní posilu. P. Adam zvolil téma „Mojžíš a Boží vyvolení, cesta 
pouští, velké poslání ve slabých rukou“. Na příběhu Mojžíše nám uka-
zoval, že si jej Bůh vyvolil i přesto, že se vyvolení zdráhal přijmout a 
vymlouval se: že se na to nehodí, že na to nemá, že to není jeho prob-
lém, ale že je to problém Boží!, že mu lidé neuvěří a neuposlechnou ho, 
že neumí mluvit – má neobratná ústa a jazyk. Odvážil se odporovat 
Bohu i tím, že se mu nechce a že nechce riskovat život. Nakonec se 
Mojžíš stal vyslancem díky Boží iniciativě, díky Božímu poznamenání 
ohněm z hořícího keře. Bůh je větší než všechny naše odpory a vzdory. 
Máme milovat svou slabost a křehkost, milovat ji a důvěřovat v Boží 
milosrdenství, to je náš největší poklad. „Neboj se, přestaň se bát“, stra-
ch ti našeptává, aby ses nepřijal, ale my musíme umět přijmout svoji 
ubohost a slabost – tehdy sestupuje Duch Svatý. Takto nás stále 
povzbuzoval a dodával odvahy P. Adam. Každý den jsme ráno začínali 
modlitbou ranních chval a mší svatou, dopoledne i odpoledne byly 
přednášky a mezitím čas na osobní rozjímání a pohovory s P. Adamem, 

Modlitba národa               
ve dnech pohnutých 

Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti  
za Čechy, Moravu a Slezsko - naši 
krásnou a úrodnou vlast. Děkujeme 
Ti, žes nám ji pomáhal chránit proti 
nepřátelům vnějším i škůdcům 
vnitřním. Prosíme Tě, dej i nám dnes 
potřebné vůdčí osobnosti všude, kde 
chybí. Dej všem dětem otce, matku a 
spořádaný domov a veď nás, aby-
chom žili ve vzájemném porozumění 
a každý na svém místě, po vzoru 
svatého knížete Václava, zodpovědně 
konali svůj úkol. Ať se tak stane skrze 
Krista, našeho Pána. Svatá Anežko, 
mocná přímluvkyně, nezapomeň na 
naši vlast. Tvoje přímluva a ochrana 
je mocnou silou národu. 
Oroduj za nás ve dnech těžkých. 

Svá.

Chvojí 

Denně chodíme kolem stromů bez 
listí, kolem uschlých stvolů i zahnědlé 
trávy, zvykáme si i na mlhu a první 
vločky sněhu. Je to přirozené, že v 
bytě toužíme mít kousek voňavé ze-
leně, kterou nám neopadavé jehlič-
nany bohatě nabízejí. Zkrášlí nám 
letos svátky velké Lásky smrk, 
borovička anebo snad jedle? Živé a 
svěží stromky jsou dárci poetické 
nálady. Přinášejí nám do našich do-
movů nevšední pohodu a krásu. 
Chvojí každého z nich má trochu 
odlišnou vůni, probouzí v dětech chuť 
lepit  barevné řetězy, zvonky z papíru, 
aby později zdobily kytice a věnce. 
Krášlí snítkami i záclony a lustry v 
nedočkavé předehře škvířit purpuru 
nebo snad jalovcové kuličky. Zvláště 
lesní zeleň v zimní době je pro náš 
citový svět jistou záštitu proti mrazu

výrobky, co vyrobily děti, ale i 
dospělí.  
 Myslím, že jsme tento rok mohli      
prožít ve vší lásce, kráse a pokoji i 
když každý z nás se trochu více i 
méně potýkal s nějakou bolestí. Ale 
Bůh nás v tom nenechá samotné. Přeji 
všem krásné požehnané, klidné svátky 
vánoční plné radosti i a lásky s 
očekáváním narození našeho Krále 
Ježíše. 

L.B.
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večer byly pravidelné hodinové adorace před Nejsvětější Svátostí v 
kapli. Já osobně jsem do Králík jel s docela nejistými pocity, ale 
odjížděl jsem s velikou duchovní posilou a pokojem v srdci. Jsem za to 
Bohu nesmírně vděčný. 
 A pak přišlo svěcení. Těžko dokážu vyjádřit, co jsem prožíval, ale     
myslím si, že ta atmosféra v kostele, „domácí“ prostředí, vaše přítom-
nost a podpora mně velmi pomohly. Světící biskup Mons. Josef Kajnek 
svou pohodovostí a klidem navodil při slavnosti příjemné prostředí. Vše 
tedy dopadlo velmi dobře. Pan biskup mi hned po svěcení předal 
stvrzující listinu – latinsky psaný doklad o svěcení. Začátkem října mi 
královéhradecký biskup Jan Vokál zaslal ustanovení k jáhenské službě 
v Římskokatolické farnosti Proseč s datem od 1. 10. 2014. 
 Chci ještě znovu poděkovat všem, kdo jakoukoli pomocí přispěli     
k průběhu slavnosti svěcení i k následnému pohoštění. Za úklid kostela 
a fary, za výzdobu kostela, za hudební doprovod, za pomoc při organi-
zování vlastní slavnosti, za napečení všech sladkostí, cukroví a slaného 
pečiva, a také za stolovou úpravu a úklid sokolovny. Chci vám také 
poděkovat za vaše gratulace, přání a za vaše dary, ať finanční nebo věc-
né. Moc si toho vážím a jsem za to vděčný. Díky vašemu přispění jsem 
si mohl pořídit sváteční dalmatiku, do které jsem byl oblečen při svě-
cení, dvě alby a štoly pro všechny liturgické období, včetně mariánské. 
Děkuji i za vaše modlitby, ať vás Pán provází svým požehnáním a 
milostí. 

Žehná Josef Roušar, jáhen 

Stavba 16. školy v Africe 

Dne 28. září se konal v Proseči již tradiční Den řemesel. Ani tentokrát 
na náměstí nechyběl skautský stan, ve kterém se skauti snažili vybrat co 
nejvíce peněz na sbírku Postavme školu v Africe, na které se už od roku 
2004 podílejí společně s organizací Člověk v tísni.  
 Skauti z celé republiky se společně s organizací Člověk v tísni snaží     
umožnit etiopským dětem splnit si své sny a chodit do školy, tak jako 
ostatní děti na celém světě. Od roku 2004 bylo v Etiopii vybudováno 15 
škol pro tisíce dětí. Díky výtěžku letošních sbírek se v Etiopii postaví 
škola šestnáctá, která už má své místo. Bude stát ve vesnici Sorge ležící 
cca 32 kilometrů od města Alaby.  
 Ve skautském stanu na vás čekalo mnoho aktivit. Nejen milovníky     
kávy jsme letos opravdu potěšili. Mohli jste si u nás vychutnat etiopské 
cappuccino, na které bylo i krásné podívání. Obrázek do cappuccina 
vám namaloval skautský vedoucí a zároveň barista Ladislav Votroubek, 

a bílým metelicím. Je příslibem 
příštího jara! Taky víme, že život v 
přírodě nakonec zvítězí nad krunýřem 
ledu a poshazuje sněhové zábaly. 
Jsme však netrpěliví. Na Nový rok o 
slepičí krok - a pak všechno bude 
vypadat nadějněji, i když se 
zima ještě nevzdá jen tak vlády, aby 
nám neukázala krásu zmrzlé 
zimy. Doma se zatím spojuje vůně 
chvojí, pečiva a různého ovoce; 
ořechy, banány, ale i kokosy i naše 
naleštěná jablka... Konečně večer na 
Štědrý den se celá rodina sejde 
u zářícího stromečku. Svíčky a třpyt a 
lesk dává večeru slavnostní náladu. 
Uvědomujeme si, že zelená je sym-
bolem naděje. Zpěv koled naplňuje 
naše srdce pohodou a láskou... a dět-
ské zářící oči z překvapení a dojetí 
chvíle, září jako věčné pochodně ra-
dosti. Užívejme si těchto krásných 
chvil. 
 Ať záře z betlémských jeslí naplní      
vaše srdce pravým Pokojem. 

Marie Soukalová

Stalo se                                      
21. dubna 1990 

Na dvoudenní návštěvu Českosloven-
ska přijel papež Jan Pavel ll. Byla to 
první oficiální návštěva papeže v 
Československu. Jan Pavel ll., vlast-
ním jménem Karol Jozef Wojtyla, 
během svého pontifikátu navštívil 
více zemí než kdokoliv z jeho před-
chůdců; celkem 129. Do úřadu byl 
uveden v říjnu 1978, pontifikát 
skončil jeho smrtí 2. dubna 2005. 
Jeho nástupcem se stal Benedikt XVI. 
Devět roků po smrti byl letos 
prohlášen za svatého papežem Fran-
tiškem. 

Svá

Varhany 

Člověk skoro nestačí sledovat, jak čas 
spěchá, přímo jako o závod. Uběhlo 
osm roků, kdy naše varhany umlkly, 
aby se jim dostala generální oprava. 
Vyměňovalo se, nahrazovalo se, očis-
tilo se. Chrámovému nástroji se tak 
ulehčilo! Také se běžně říkalo, žejsou 
staré a "neumí". To však nebyla žádná 
pravda. Varhany silně zatoužily před-
vést se veřejnosti se svým ozdravením 
a předvést krásu tónů. Stalo se, že ve 
čtvrtek 16. listopadu 2006, v 17 hodin
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který se Caffe Art věnuje profesionálně. Ke kafíčku jste si mohli zak-
oupit domácí zákusky. Kafíčko a zákusek jste si vychutnali v naší 
kavárničce a mohli tak počkat na své děti, které pustily uzdu své fan-
tazie ve výtvarných dílnách, kde si mohly pomalovat trička, uplést 
náramek z bavlnek a korálků, či vyrobit si šperky z drátku. Zakoupením 
kteréhokoliv výrobku, zákusku či lahodné kávy jste přispěli na sbírku 
Postavme školu v Africe. Ve stanu jste si mohli prohlédnout dosud 
postavené školy a zhlédnout krátkou prezentaci o probíhané sbírce. 
 Ráda bych za celé Skautské středisko Proseč poděkovala všem, kteří     
se na nás přišli podívat, kteří nás podpořili a především těm, kteří zak-
oupením jakéhokoliv výrobku přispěli!! Díky vám se nám podařilo 
v Proseči vybrat neuvěřitelných 17 867 Kč. DĚKUJEME! 
 A vy, kteří jste ještě neměli tu možnost nás podpořit a přispět,     
neztrácejte naději. Celoročně můžete přispívat buď zasláním DMS ve 
tvaru: DMS AFRIKA na číslo 87777. (Cena jedné DMS činí 30 Kč, na 
konto projektu Postavme školu v Africe bude připsáno 27 Kč.) Dále 
můžete přispět převodem z účtu na účet  222 444 555/0300. Více in-
formací naleznete na www.skolavafrice.cz. 
 Ještě jednou vám všem moc děkujeme a těšíme se na další ročník     
sbírky Postavme školu v Africe! 

Za Skautské středisko Proseč Vanda Šlechtová 

Ohlédnutí 
Podzim už pomalu bude předávat vládu zimě. Letos zase byl celý 
opravdu krásný a teplý. V zahradách, na stráních a v lesích ještě hoří 
plameny žlutých, světle i tmavě červených a ještě i zelených keřů i 
stromů. Nádherná Boží příroda. Velký důvod k díkům za tuto nádheru, 
našemu Pánu. 
 Oslavili jsme posvícení – posvěcení našich chrámů Páně, svatého     
Václava, svatou Anežku Českou, všechny svaté a naše zemřelé blízké i 
vzdálené a duše v očistci svými vzpomínkami a modlitbami. Teď nás 
také čeká 17. listopad, o nějž se nejvíce zasloužila naše svatá Anežka. 
Moc vzpomínám, jak vroucně jsme zpívali Svatováclavskou hymnu a 
píseň „V zemi věrných Čechů radostný den svítá“ a moc si přáli, aby se 
nám ta svoboda už vrátila. Už je to dvacet pět roků. Někdy se mi i zdá, 
že to nadšení tenkrát a spolusoužití nás všech dohromady moc opadává. 
Málokdo řekne, jak se nám teď lépe žije, jak je svět kolem nás krás-
nější. Jak se můžeme bez obav svobodně hlásit ke své víře a říci si svůj 
názor. Chraňme a opatrujme si tu svobodu, kterou jsme obdrželi od 
svaté Anežky před 25 lety a uvědomujme si, že je to velmi křehký dar, 
který si zaslouží velikou péči. Byl to dar vykoupený i životy a utr-
pením. Bohu díky za vše. 
 Jsou tu také problémy, ale ty byly vždy, musíme si umět vybrat, co je     
pro nás to důležité a snažit se je zmírnit, jak jen můžeme. Třeba se 
snažit pomoci těm, kteří jsou nuzní a potřební, aby se necítili zapadlí 
v bahně nouze, nedostatku lásky a pochopení. Náš Svatý otec František 
nám přece stále klade za úkol snažit se takovým lidem pomáhat. Stále 
nám připomíná, že dokud se nevyřeší problém chudoby ve světě, 
nevyřeší se problém světa a míru ve světě. Tedy se musíme snažit 
pomáhat a hodně se modlit. 
 Už se také kvapem blíží doba adventu a ta je dost krátká, ať se nám     
to opravdu podaří dobře se připravit a s opravdovou láskou přivítat 
Ježíška o Vánocích. Letos také určitě přijde i sv. Mikuláš, určitě jste 
byly, děti, všechny moc hodné, tak se těšte na dárečky. Milé děti, chtěla 
bych vám také připomenout, abyste nezapomněly včas přichystat 
betlém na Vánoce. A také dárečky pro vaše blízké, kamarády a také pro 
ty děti, které moc dárečků nedostanou. Uvidíte, že radost, kterou jim 
uděláte, bude vaší největší radostí. Darovat je lepší než dostávat. A také 
je velmi dobré přidat k tomu modlitbičku.  
 Milé děti, pane faráři, sestry a bratři, přeji vám všem krásné a     

Tříkrálová sbírka 2015 

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče 
pořádá, jako každý rok, realizaci 
tradiční Tříkrálové sbírky; nejinak 
tomu bude i v příštím roce. 
 Může se zdát, že je to brzy, ale      
věřte, že sbírka pro nás nekončí ode-
vzdáním financí po uskutečněné 
sbírce, ale provází nás po celý rok, ať 
už se jedná o spolupráci s některými 
vedoucími skupinek, plnění záměru, 
nebo oslovování dalších a dalších 
dobrovolníků, kterých je pro sbírku 
potřeba stále mnoho. 
 Tříkrálová sbírka není jen pouhá      

Sbírám, sbíráš, sbíráme  

Díky všem vám, dárcům, sběratelům 
víček od potravinových obalů. Jak 
bylo minule zmíněno, odeslali jsme 6 
pytlů víček na podporu nemocných 
dětí. V současné době máme nas-
bírány 2 pytle víček. Prosím, sbírejte, 
sbírejte a přinášejte! Dále velké 
poděkování patří sběratelům známek 
z došlých dopisů. Díky známým i 
neznámým - bezejmenným, kteří 
vložili svůj příspěvek jako dárek na  
pomoc misiím. Díky. I tady chceme 
za vaši podporu zůstat věrni. Možná, 
že právě ta vaše známka zmírní chu-
dobu a potřebu lidí. Dárci brýlí, i vám 
opět velký dík. Ani tady nepřes-
taneme sbírat odložené brýle - 
prosím, ať jsou jakékoliv, přineste je, 
odborníci je opraví. Děkuji farníkům 
z moravských Hanušovic. Věřící 
poslali balíček brýlí a tím chtějí po-
moci. Díky vám, přátelé! 

Marie Soukalová  

v kostele sv. Mikuláše v Proseči, kon-
al se koncert, za přednesu varhan pro-
fesora Václava Uhlíře a za zpěvu - 
soprán - Jitky Přikrylové. 
 Vzpomínáte si na to krásné      
odpoledne plné hudby a zpěvu? 
Těšme se z každého setkání. Poma-
linku se zapomíná. Řada událostí 
překrývá jedna druhou. Radovali jsme 
se se všemi, kteří měli velký podíl, 
aby varhany svojí krásou promluvily 
hudbou k oslavě Boží. Stačí tak málo, 
přátelé! Malinko zavzpomínat, očistit 
minulost lehkým vánkem. Hudba je 
lékem pro duši. 

Svá. 
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požehnané vánoční svátky, ochranu a pomoc Panny Marie, vše dobré po 
celý příští rok a hlavně pokoj a mír ve světě. Nezapomeňte se modlit o 
mír a za všechny trpící válkou, pronásledováním, násilím a ne-
dostatkem i těch základních věcí potřebných k životu. Modlím se 
s vámi a už se těším na vaše zpívání o svátcích. 

S.P. 

Stavba nového kostela 
v letech 1912 - 1913, 8. část 

Kousek výše od sv. Trojice ke kostelu skládalo se hlavní silné stavební 
dříví. Koupili jsme je výhodně za neuvěřitelně nízkou cenu. To se stalo 
takto: Majitelka panství Markéta Beckingová byla ve stísněných 
poměrech finančních, takže se zdálo, že panství každé chvíle přijde na 
„buben“. Pomáhala si, jak mohla. Dávala celé komplexy krásných 
urostlých lesů káceti, ale nevýhodně židům prodávala, takže vybřed-
nouti nemohla. Konečně uvalili na ni věřitelé sequestraci čili vnucenou 
správu. Vnuceným správcem byl nadlesní na Jelení, Vincenc Beer. Teh-
da leželo dříví poraženého lesa, jak jdeš od fořtovny posekanecké po 
lesní silnici k Pasekám po pravé straně, tam co z levé strany přestávají 
luka rybníka posekaneckého, a odbočuje na pravo vozová cesta na 
„volšanské přímy“, a odtud pořád vzhůru až k „lávkám“. Plno starých 
lesních velikánů tu leželo už přes rok, ovšem kůry zbavených, protože 
soud majitelce zapověděl to prodati. Konečně soud vyhlásil na to 
dražbu. Celý komplex rozdělen byl na jednotlivá pole a prodávalo se ne 
po kmenech, nýbrž po celých oddílech. Lidí přišlo sice dost na dražbu, 
ale žádný nemohl koupiti oddílu celého, tak jsme zůstaly dražitelé jen 
tři. Já, firma a pila dřevařská Zvěřina v Nových Hradech, firma a pila 
Frant. Pražan v Poličce a v Borové. Řekl jsem jim, že by bylo marno, 
aby mi koupi zdražovali, poněvadž koupit musím ať už je dříví zač je,- 
aby mě tedy nechali pokojně koupit, a sami podělí se o ostatní. A tak 
jsem na každý díl přihodil vždy korunu, a byl mi připsán. Bylo tam asi 
12 kmenů pravých starodávných obrů, kteří měli nésti vazbu kostelní. 
Bylo toho všeho 166 hrubých kmenů v obsahu 78, 33 m3 za 1120 K. 
Vozili je Filip Kubík, povozník z Proseče 4,5 dne á... 16K....72K. Vá-
clav Košnar, povozník z Proseče 4,5 dne á 15K...60K, Štrumpa Filip, 
povozník na Pasekách a zeť jeho František Křemenák z Pasek 4 dny á 
15K....60K. Takže s dovezením všech těch 166 kmenů stálo 1309K. 
Tesání toho dříví stálo 339K 95. Tesal ho se svou partou, jakož i celou 
vazbu uměle zhotovil na kostele i na věži Košnar, za třísky utrženo ve 
dražbě 138 K 90 h.  
 Rozumí se samo sebou, že toto dříví nepostačilo, a nutno bylo vozit     
menší, tj. slabší tesané dříví, prkna a latě z Borové a z Budislavi z ob-
chodu. Mezitím se dávky ustavičně scházely, takže ač výplaty týdenní i 
jiné účty znamenitých obnosů žádaly, žádné nouze jsem nepociťoval. 
Opravdu: Pán Bůh to žehnal tak, že jsem říkal, „Pán Bůh si to staví 
sám“! Uvážliví sousedé dívající se na to množství hmot, a to vše v nej-
dokonalejší jakosti a v bohaté míře, trnuli, a úzkostlivě se mne ptávali: 
„Kde na to beru peníze“? A ono mi to šlo jako samo sebou. Musím říci: 
Vesele jsme stavěli. Dělnictvo samo slušně si vedlo; žádných roz-
pustilostí nebylo mluveno, sem tam se zazpívalo. Šlo mi hlavně o to, 
aby se stavělo poctivě. Hmoty jsem obstarával nejlepší: stavitele i mis-
tra prosil stále, aby na zedníky dohlíželi, aby práce konala se řádná. Jak 
dalece se mi to podařilo, nemohu psáti, to budoucnosť ukáže sama.  Ale 
co v mých slabých silách bylo, neopomenul jsem jistě ničeho. By ká-
men při stavbě byl dobře „převazován“ nejen do líce, nýbrž i dovnitř 
zdí pro jejich pevnotu, stále jsem dohlížel a přece- sem tam se ukázalo, 
že některý zedník pochybil, jak se potom ukázalo. Jinak ale pohled na 
zdivo ukazuje, že stavěno solidně, jak komise při kolaudaci prohlásila,- 
„že práce řemeslně je dokonalá.“ Na vápně jsem nešetřil, ale malbu 

Posezení v Hlinsku 

Dne 25. září se uskutečnilo v letošním 
roce již druhé posezení seniorů s hud-
bou v prostorách DPS na Adámkově 
třídě v Hlinsku. Toto posezení pořá-
dala Oblastní charita Nové Hrady u 
Skutče, která zde také zajišťuje 
poskytování úkonů pečovatelské 
služby. Pro návštěvníky tohoto 
posezení bylo připraveno občerstvení, 
které zajistily pracovnice společně 
s klienty denního stacionáře v 
Chotovicích, jenž také patří pod 
Oblastní charitu. K tanci a poslechu 
hrála hudební skupina Chorus 
z Chrudimi pod vedením Jaromíra 
Bečky. V průběhu programu zaznělo 
mnoho známých písní, které si mnozí 
senioři notovali společně se zpěváky. 
Nálada byla příjemná a veselá, došlo 
také na tanec. Program trval dvě 
hodiny a nesl se v přátelském duchu. 
Podle vyjádření seniorů, kteří se 

sbírková akce, jde nám při ní i o ob-
novení staré lidové tradice, kdy 
koledníci, kteří jsou přestrojení za Tři 
krále, navštěvují domácnosti, aby tam 
přinášeli radost, pokoj a světlosvou 
koledou a označili dveře symbolick-
ými písmeny K+M+B.   
 Díky vaší štědrosti budeme moci      
ze sbírky podpořit adopci na dálku 
v Indii, zrealizovat nákup auta se 
speciální úpravou pro ambulantní 
služby a začít realizaci úpravy domu 
v Hlinsku, kde chceme vybudovat tři 
bytové jednotky a v budoucnu tak 
poskytnout ubytování především 
matkám s dětmi, které se ocitly 
v tíživé sociální situaci. 
 Tříkrálová sbírka 2015 proběhne      
v sobotu dne 10. ledna 2015, rádi by-
chom touto cestou vyzvaly ty, kteří 
mají chuť zapojit se do její realizace a 
přijmout roli vedoucího skupinky či 
koledníka, aby kontaktovali pracovni-
ci Oblastní charity Nové Hrady u 
Skutče na čísle 731 598 809. 

Lenka Švecová, OCH Nové Hrady



PROSINEC 2014 | LEDEN 2015 �7 www.farnispolecenstvi.cz

„mastnou“ nařizoval, o čemž svědčí nejlépe množství spotřebovaného 
vápna téměř 400 metrických centů, bez vnějších omítek. Že by leccos 
při dobré vůli jinak býti mohlo, netušil jsem, ale toho vinen architekt, 
někdy skoro podivín, anebo i prokázaně umírněné zlé vůle. Ke konci 
máje 1912. strhla se stará sakristie, odklidil rum a dne 3. června kopaly 
se základy pro novou. Měřily, jakož i jejich vyzdívka, v celkové 
hloubce 130 cm, dohromady 19,50 m3. Mezitím tesaři pilně dělali o 
vazbě kostelní lodi a kaplí. Dne 27. července 1912. dokončena rovnosť 
zdiva na lodi, na sakristii a dvou kaplích (nových) a měří celkem 
774,52m3 Kleština uloženo 580,43 Kg.  
 Od 29. července do 4. srpna bourala se střecha a vazba na staré     
zvonici, a začalo se stavbou vysokých štenýřů pro lešení věže. Práce 
těžká a nebezpečná, při níž zvláště odvahou a dovedností se vyzname-
nal mladý zedník Jan Bureš, který při té příležitosti v Proseči se usadil a 
oženil. Týž pracoval sám všechnu fasádu na lunetách pod římsami. 
Probourával se vchod věže do lodí, tam, kde nyní jsou stupně z před-
síně do lodi. Práce zlá a nebezpečná, neboť bouralo se až do té výše, jak 
je vrch dveří, které nyní vedou z věže na chor.  To vše musilo se vy-
bourati, vlastně vylámati, v tom skálopevném masivním zdivu staré 
zvonice. To vše ve smlouvě pachtovní nebylo a zaplaceno za to 146 K 
49h.  
 V týdnu od 5-11 srpna pracovalo se na prolomení zmíněného otvoru     
až do vrchu, osazovaly se traverzy pod trámy pod podlahu zvonů. To 
vše ve smlouvě nebylo, a zaplaceno za to 59 K 57h. Tak rostly ty takz-
vané „vícepráce“, na které při dělání rozpočtu obyčejně se zapomíná. 
Tyto traversy pod trámy pod podlahu zvonovou v projektu nebyly. 
Když jsem při odstraňování pater ve zvonici viděl, jak trámy v prvním 
patře byly úplně vevnitř shnilé, takže, kdyby bylo ku stavbě nedošlo, 
žádného by nikdy nenapadlo jimi hýbati, atak by to jistě v krátké době 
spadlo samo: dal jsem tyto traversy tam osaditi, aby kdyby jednou pod 
stolicí zvonovou trámy shnily, přece to nespadlo pro tyto traversy. Mezi 
touto prací zhotovena byla vazba na chrámové lodi, a presbyteři a pos-
tranních kaplích, a sice měří na lodi 1283 běžné metry, na obou kaplích 
3126 metrů, a na nové presbyteři 170m běžných, a byla olaťována; to 
skončeno 25. srpna. Též šalování pod vrchní žlaby dokončeno, měří 
1056m běžných á 30h, tedy 31 K 50h, zaplaceno v naší režii. V témž 
týdnu vyplaveno za práci v naší režii při zazdívání otvoru ve věži 82K 
20h. Od 26-31 srpna nadezdívalo se staré presbyterium, aby dosáhlo 
výše západní kaple, a vyplaceno jako vícepráce zedníkům a nádeníkům 
48K v naší režii. Po 25. srpnu položeny taše na střechu. O tom je potře-
ba obšírněji se zmínit.  
 Krytina byla projektována prejzová nebo-li kůrková. Ale šla o ní     
tuze zlá zpráva. Kde ji dali, všude teklo. Ve Vys. Mýtě na sokolovně, na 
starém hřbitovním kostele Nesv. Trojice, v Litomyšli na měšťanských 
školách, a zejména to smutně dopadlo na kostele v Korouhvi, kde to 
spadlo všechno. 
 Nedá se popříti, že je to nejkrásnější krytina pro kostel. Radil jsem     
se samým výrobcem prejzů I. U. C. Josefem Tomáškem, ve Vys. Mýtě; 
i on projevil nespokojenosť s prejzy. „Rád bych,“ řekl, „za každou cenu 
vyrobil ve svých závodech prejz dokonalý, ale doposud se mi to nepo-
dařilo, ač jsem dal nové prejzy zhotoviti o půl centimetru silnější, přece 
pukají a padají dolů.“ Příčinou toho se uvádí moderní způsob pálení; 
staročeský prejz pražský byl předně mnohem tlustší a větší, a pak byl 
pálen v polních pecích zvolna dřívím. Nynější prudký způsob pálení 
prý působí křehkost výrobku.  
 A tak jsme dali to, co se nejvíc odporučovalo, totiž taška prejzové.     
Napodobují střechu kůrkovou. Ovšem v Korouhvi to spadlo, protože 
nesolidně bylo děláno. Prejz kladen nesvědomitě na maltu jalovou, a to 
ještě za pozdního podzimku. Nebylo to ještě suché a přišly noční 
mrazy, a odtrhly to, a z jara to ponenáhlu všecko spadlo dolů. Též 
nerozumné rozluštění svrchních žlabů okapových způsobilo, že hrozně 
zatékalo, oba dva nejspodnější šáry prejzové spadly, římsy se promočily 
a musilo to v roce 1917 všecko znovu úplně být předěláno. Kdybychom 

Prezentace                              
a prodej výrobků 

30. 11. 2014 Proseč: 
před kostelem po mši svaté 
30. 11. 2014 Nové Hrady: 
před kostelem po mši svaté 
1. 12. 2014 Chrast: 
Dům s pečovatelskou službou 
od 13.30 hodin 
3. 12. 2014 Pardubice: 
Krajský úřad 10.00 -17.00 hodin 
6. 12. 2014 Suchá Lhota: 
13.00 - 18.00 hodin 
každý pracovní den v Chovicích: 
od 8.00 do 15.00 hodin v sídle 
Oblastní charity v domě sv. Josefa 
K zakoupení: adventní věnce, svícny, 
výrobky z šicí a keramické dílny 
(hračky, zápichy, hrnky, džbány, 
mísy…), proutěné zboží, šperky, 
drobnosti co potěší… 

Lenka Švecová, OCH Nové Hrady

Založení diecéze                 
v Hradci Králové 

O pozdvižení katolické víry 
v Čechách se zasloužil v 17. století 
arcibiskup kardinál Arnošt II. hrabě 
z Harrachu. Za své 44leté působení 
vykonal mnoho dobrého. Pro zlepšení 
správy církve založil dvě nová 
biskupství: v roce 1655 v Lito-
měřicích a roku 1664 v Hradci 
Králové. 
 Hradec Králové bylo největší měs     -
to ve východních Čechách a probíhala 
zde velká výstavba v barokním slohu 
– jezuitská kolej a kostel Nanebevzetí

posezení zúčastnili, se odpoledne 
s hudbou vydařilo a mnozí se těší i na 
další setkání. 

Lenka Švecová,OCH Nové Hrady
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to dávali my, protože jsme měli pokrývače odborníka a poctivce, v režii 
to dělali, na cement bychom byli kladli, popřípadě vázali, byla by se 
práce jistě zdařila. Ale nikdo mi neporadil, nejméně architekt. Jak se 
každý podivínský jeho nápad neprovedl, trucoval a nemluvil. Nedá se 
popříti, že náměty umělecké měl nesporné a to mu neupírám, ale 
k solidnosti provedení zřetele neměl, tak jako by mu to jedno bylo, zda 
to třeba za měsíc spadne, čili nic. Radil jsem se o prejzech i ve velikém 
závodě Slavíkově v Hrochově Týnci. Tam mi řekli, že prejzy dodat 
nemohou; (měli prý nějaký proces o patent, a proto zboží hotové prodati 
nesměli). Musím napsati, že toho lituji, že k prejzové střeše nedošlo. 

pokračování příště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aneb putování prosečských dětí za Betlémskou hvězdou 
 

13. 12. 2014 ve 14:30 hod. na náměstí v Proseči 
 

Společně si připomeneme, co se událo před dvěma tisíci lety 
v malé vesničce Betlémě. 

Vstupné dobrovolné, např. sladká odměna pro děti. 

 
 
Zvou vás:  MARIE  

 KOŠŇAROVÁ   

Panny Marie pro tuto kolej. Stál zde i 
kostel Sv. Ducha založený roku 1307 
královnou Eliškou Rejčkou. Byla to 
severská cihlová gotika s dvěma 
věženi. Tento kostel posloužil jako 
katedrální chrám. 
 Založení biskupství a zřízení nové      
diecéze bylo ustanoveno dne 10. 
listopadu 1664 bulou papeže Alexan-
dra VII., za vlády císaře Leopolda I. 
Bylo to pokračování diecéze lito-
myšlské; Litomyšl byla v té době 
velmi poničena vojsky z doby 
třicetileté války a nebyl žádný kostel, 
který by mohl dále sloužit jako kate-
drála. 
 Prvním biskupem byl Matouš      
Ferdinand Sobek z Bílenberka. Byl to 
opat benediktinského kláštera sv. 
Mikuláše v Praze a kláštera sv. Jana 
pod Skalou. 
 Hradecké biskupství není totožné      
s původní rozlohou litomyšlského 
biskupství, je mnohem větší. Diecéze 
je rozdělena do 12 vikariátů, zaujímá 
kraj hradecký, pardubický, část 
Vysočiny i středočeského a libereck-
ého kraje. Její rozloha je 12 270 km² 
a žije zde 1 260 000 obyvatel. Více 
než polovina je pokřtěných a ke ka-
tolické církvi se při sčítání v roce 
2001 hlásilo 315 000 občanů. Naše 
farnost je ve vikariátu chrudimském, 
vedle je vikariát litomyšlský. 
 Hlavními patrony diecéze jsou sv.      
Kliment I., papež a mučedník. Další-
mi patrony jsou sv. Jan Nepomucký, 
mučedník, a sv. Vojtěch, biskup a 
mučedník. Ochránkyní diecéze je P. 
Maria Kladská, sv. Vavřinec pa-
tronem Krkonoš a sv. Anna patronkou 
Orlických hor. Patronem města 
Hradec Králové je sv. Karel Borome-
jský. 
 Hlavními poutními místy      
v diecézi jsou mariánská poutní místa 
Hora Matky Boží v Králíkách, 
Chlumek u Luže a Malé Svatoňovice. 
Dále je to rodiště sv. Vojtěcha v Libi-
ci nad Cidlinou. V diecézi působí 
hradecké pastorační středisko Adal-
bertinum, klášter Želiv, Česko-
moravská Fatima Koclířov, středisko 
Marianum v Jánských Lázních, cen-
trum Ejlon ve Špindlerově Mlýně a 
středisko pro mládež Vesmír v Dešt-
ném v Orlických horách. 
 Celkem bylo v diecézi 25      
biskupů. Dvacátý pátý je současný 
biskup Jan Vokál. Protože se teď 
modlíme po mši sv. modlitbu za 
diecézi k jejímu výročí, chtěl jsem 
krátce přiblížit její historii. 

Jaroslav Cibulka  

Náš pan farář Zdeněk Mach 
byl by jistě velmi rád,  
kdyby všichni věřící  
z novohradské farnosti  
připravili Ježíškovi  
ve svém srdci jesličky. 

Vždyť on z nebe přišel k nám,  
aby nám všem požehnal,  
a s radostí v našem srdci  
stále přebýval. 

Marie Šplíchalová

Vánoce se přiblížily, 
přišel lásky čas. 
Božské Dítě z nebes výše 
přišlo mezi nás. 

K jesličkám my malé děti 
přicházíme přát, 
 že však dárek my nemáme, 
chceme Tobě zazpívat. 

“Přiletěl k nám vrabeček, 
daly jsme mu drobeček, 

on byl za to velmi rád, 
že už nemá hlad. 
Zazpíval nám čim čim čim, 
že jste hodné, to já vím.” 

Hodné chceme vždycky být, 
své rodiče nezlobit, 
chceme vždycky poslouchat, 
navzájem si pomáhat. 

Marie Šplíchalová
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Kalendář 
Proseč intence a čtení 

čtení a žalmy cyklus B

3.12. Za Jiřího Malínského, tatínka, bratra

Josefa a duše v očistci.

5.12. Za Kateřinu Víchovou, manžela, dceru,

vnuka a celou rodinu.

6.12. Za Václava Jonáše.

7.12. Za Miroslava Vobejdu a rodiče.

dětská mše sv.

čt: Adélka a Baruška Zvárovy

8.12. Za Boží pomoc v rodině.

12.12. Za rodiče Burešovy a živé i zemřelé

z toho rodu.

13.12. Za Jana Černého, syna, rodiče, bratra

a celou rodinu.

14.12. Za P. Dominika Javůrka.

čt: manželé Odehnalovi

21.12. Za Josefa Zelenku, manželku, vnuka,

zetě a rodiče Morávkovy a syna.

čt: manželé Dastychovi

22.12. Za Václava a Emílii Tošovských a ten rod.

24.12. Za všechny lidi dobré vůle.

půlnoční mše sv.

čt: Marie Víšková, Eva Skalníková

25.12. Za Boženu a Josefa Soukalovy a živé

i zemřelé z toho rodu.

čt: Růžena Soukalová, Blanka

Vopařilová

26.12. Za Františka Baťu, manželku a dceru.

čt: Božena Vobejdová

28.12. Za Václava Macháčka, manželku a syna.

čt: Marie a Lucie Kulhavých

1.1. čt: manželé Košňarovi

4.1. dětská mše sv.

čt: Kristýnka a Jiřík Taláckovi

11.1. čt: Marta Odehnalová, Růžena

Soukalová

18.1. čt: Miloslava Břeňová, Zdena

Šplíchalová

25.1. čt: Jana Hromádková, Jan Boštík

1.2. dětská mše sv.

čt: Eliška a Kristýnka Bartošovy

8.2.   čt: Božena Hromádková,

Růžena Rejmanová

15.2.   čt: Anežka Ječmenová, Anna

Čermáková

22.2.   čt: Eva Davidová, Marie Sodomková

Perálec intence

7.12. Za Annu Sochovou, manžela, čtyři syny

a dvě dcery.

NE 30. 11. 1. neděle adventní

Proseč: 16-18 svátost smíření, adorace

PO 1. 12. Chotovice: 10.00 žehnání betléma a mše sv. u sv. Josefa

ČT 4. 12. Perálec: 17.00 svátost smíření

18.00 mše sv.

PÁ 5. 12. Nové Hrady: 8.00 mše sv.

odpoledne vizitace našich farností

otcem biskupem Janem

Proseč: 17.00 mše sv. s otcem biskupem Janem

po mši sv. setkání s otcem biskupem Janem

SO 6. 12. Proseč: 7.30 mše sv. s roráty

9.00 adventní rekolekce, P. Josef Pospíšil
14-16 svátost smíření (více zpovědníků)

Chotovice: 16.00 mše sv.

Proseč: 17.30 mše sv.

NE 7. 12. 2. neděle adventní

Nové Hrady: po mši sv. návštěva sv. Mikuláše

PO 8. 12. slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Nové Hrady: 17.00 mše sv.

Proseč: 18.00 mše sv.

19.00 PRF

ST 10. 12. Nové Hrady: po mši sv. setkání seniorů

Proseč: po mši sv. setkání nad katechismem

ČT 11. 12. Chotovice: 17.00 náboženství

18.30 mše sv.

PÁ 12. 12. Česká Rybná: 15.30 mše sv.

Proseč: 17.30 mše sv.

SO 13. 12. Proseč: 7.30 mše sv. s roráty

14.30 Živý Betlém

NE 14. 12. 3. neděle adventní

Proseč: 14-16 svátost smíření, adorace 

Nové Hrady: 17.00 Adventní koncert

PÁ 19. 12. Chotovice: 9.00 mše sv. u sv. Josefa

Proseč: 16.30 adorace, setkání mladších dětí

17.30 mše sv.

SO 20. 12. Proseč: 7.30 mše sv. s roráty pro děti s lampičkami

NE 21. 12. 4. neděle adventní

Nové Hrady: 14.30-16.30 svátost smíření, adorace

Proseč: 17.00 Betlémské světlo

ST 24. 12. Štědrý den

Perálec: 16.00 vigilie slavnosti narození Páně pro děti

Nové Hrady: 22.00 Půlnoční mše sv.

Proseč: 24.00 Půlnoční mše sv.

ČT 25. 12. slavnost Narození Páně

bohoslužby jako v neděli



PROSINEC 2014 | LEDEN 2015 �10 www.farnispolecenstvi.cz

Nové Hrady intence a žalmy

Časopis pro vnitřní potřebu farností. 

Duchovní správa: Mgr. Zdeněk Mach 
tel.: 603 275 062, 

e-mail: farnispolecenstvi@centrum.cz 

Uzávěrka příštího vydání: 18. 1. 2015, 
e-mail pro posílání příspěvků: fs@1969.cz.

PÁ 26. 12. svátek sv. Štěpána prvomučedníka

bohoslužby jako v neděli

SO 27. 12. Proseč: 18.00 koncert "Hej, mistře"
19.15 mše sv.

NE 28. 12. svátek Svaté Rodiny

obnova manželských slibů, žehnání rodin

Proseč: 14.30 vánoční besídka

ST 31. 12. Poděkování za uplynulý rok

a prosba o Boží pomoc do nového roku.

Nové Hrady: 16.00 mše sv.

Proseč: 17.30 mše sv.

ČT 1. 1. slavnost Matky Boží, Panny Marie

bohoslužby jako v neděli

žehnání tříkrálovým koledníkům při mši sv.

Proseč: 17.00 koncert Naživo

PÁ 2. 1. Nové Hrady: 17.00 mše sv.

Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže

SO 3. 1. Chotovice: 16.30 mše sv.

Proseč: 18.30 mše sv.

NE 4. 1. slavnost Zjevení Páně

Nové Hrady: 17-18 svátost smíření, adorace 

ST 7. 1. Nové Hrady: po mši sv. setkání seniorů

Proseč: po mši sv. setkání nad katechismem

ČT 8. 1. Chotovice: 17.00 náboženství

18.30 mše sv.

PÁ 9. 1. Česká Rybná: 15.30 mše sv.

Proseč: 17.30 mše sv.

NE 11. 1. svátek Křtu Páně

konční vánoční období

PÁ 16. 1. Proseč: 16.30 setkání mladších dětí

NE 18. 1. 2. neděle v mezidobí

ČT 22. 1. Chotovice: 17.00 náboženství

18.30 mše sv.

PÁ 23. 1. Chotovice: 10.00 mše sv. u sv. Josefa

NE 25. 1. 3. neděle v mezidobí

Nové Hrady: 16-18 svátost smíření, adorace 

NE 1. 2. 4. neděle v mezidobí

Proseč: 17-19  svátost smíření, adorace

PO 2. 2. svátek Uvedení Páně do chrámu

2.2-6.2. bude P. Zdeněk Mach na duchovní obnově

SO 7.2. Chotovice: 16.30 mše sv.

Proseč: 18.30 mše sv.

20.00 Skautský ples

ČT 12.2. Perálec: svátost smíření

18.00 mše sv.

PÁ 13.2. Nové Hrady: 17.00 mše sv.

Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže

ST 18. 2. Popeleční středa

7.12. Za Jana Pešinu, manželku a jejich děti.

ž: Romana Poslušná

14.12. Za Jana Němečka, manželku a děti

s rodinami. ž: Dáša Nováková

21.12. Za Boží ochranu a pomoc pro rodiny

Němečkovu, Horákovu a Nešporovu.

ž: Karel Vopařil

24.12. ž: Anežka Nováková

25.12. Za Zdeňka Sokola, bratra a obojí

rodiče.

26.12. Za Jaroslava a Růženu Kulhavých.

ž: Růžena Odehnalová

28.12. Za rodiče Nyklovy a Černínovy, za ne-

mocné z rodiny. ž: Petr Poslušný

1.1. ž: Vendula Nováková

4.1. ž: Romana Poslušná

11.1. ž: Dáša Nováková

25.1. ž: Růžena Odehnalová

1.2. ž: Karel Vopařil

Proseč N. 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

• Modlitba růžence 30 min. před mší sv. 
• Svátost smíření 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 www.farnispolecenstvi.cz

21.12. Za Josefa Posztose, jeho rodiče

a celý rod.

24.12. Na úmysl dárce.

25.12. Z Františka a Marii Kulhavých a syna.

26.12. Za Štěpána Špíchala, syna Štěpána

a rod Renzů, živé i zemřelé.

11.1. Za Lukáše Pražana.

1.2. Za Bedřicha Havla, dvě manželky, děti

a sestru Marii.

Pravidelné bohoslužby


