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Milí farníci, 
     vstupujeme do doby velikonoční, kdy slavnostně a velkolepě zaznívá zpěv Aleluja! Abychom jej mohli opravdu radostně 

vyzpívat (či alespoň provolat), je k tomu třeba svobodné, uzdravené a rozradostnělé srdce. To získáváme především ve svátosti 

smíření (pokání či zpovědi), která pramení přímo ve velikonočním tajemství. Rád bych se v tomto úvodníku zamyslel spolu se 

Svatým otcem Františkem nad touto svátostí, kterou můžeme nazvat „svátostí uzdravení“.   

     Sv. otec říká: „Svátost smíření je svátost uzdravení. Jdu-li se vyzpovídat, je to proto, abych byl uzdraven a byla uzdravena 

moje duše, moje srdce a to nedobré, co jsem učinil.“ -  Vím, že většina z vás tuto svátost během postní doby přijala a mám 

z toho velkou radost. Neboť skrze ni roste svatost vaše, ale také svatost celého našeho farního společenství i putujícího Božího 

lidu. Svatý otec se zaměřuje na tři body. V prvním ukazuje, že pramen této svátosti je ve velikonočním tajemství. Pán Ježíš po 

zmrtvýchvstání dává apoštolům Ducha Svatého, aby odpouštěli hříchy se slovy: „Přijměte Ducha Svatého. Komu hříchy odpus-

títe, tomu jsou odpuštěny“ (Jan 20,21-23). Dále připomíná, že nemůžeme odpouštět hříchy sami sobě. „Nemohu říci: odpouštím 

si hříchy. Odpuštění se žádá od druhého a ve zpovědi prosíme o odpuštění Ježíše. Odpuštění není plodem našich námah, nýbrž 

je darem, je darem Ducha Svatého, který nás ponořuje do lázně milosrdenství a milosti, jež nepřetržitě proudí z probodnutého 

srdce Krista, který byl ukřižován a vstal z mrtvých. Za druhé nám připomíná, že jedině, necháme-li se smířit v našem Pánu s 

Otcem a s bratřími, můžeme opravdu přebývat v pokoji.“  V druhém bodě se tak zaměřuje na církevní společenství, kterého se 

také naše hříchy dotýkají a se kterým je třeba se také smířit. „Křesťanské společenství je totiž místem, ve kterém se zpřítomňuje 

Duch, jenž obnovuje srdce v lásce Boží a ze všech bratří činí jednotu v Kristu Ježíši. Proto tedy nestačí žádat o odpuštění Pána 

ve vlastní mysli a vlastním srdci, ale je nezbytné pokorně a s důvěrou vyznat vlastní hříchy služebníkovi církve. Při slavení  této 

svátosti představuje kněz nejenom Boha, nýbrž i celé společenství, které se rozpoznává v křehkosti každého svého člena, a které 

s pohnutím slyší jeho pokání, smiřuje se s ním, povzbuzuje ho a provází na cestě obrácení a lidského i křesťanského zrání.“  V 

třetím bodě nás papež František vybízí, abychom neměli strach ze zpovědi, abychom ji vnímali jako událost, která přináší do 

našeho srdce radost a pokoj, kdy zažíváme Otcovo přijetí. „Slavit svátost smíření znamená nechat se vroucně obejmout: je to 

objetí nekonečného Otcova milosrdenství.“  Připomíná úžasné podobenství o marnotratném synu neboli o milujícím otci. 

     I já vás chci povzbudit k častějšímu přijímání této nádherné svátosti, ne pouze jednou či dvakrát za rok. Když totiž člověk 

očišťuje svou vnitřní lampu častěji, tak mu dokáže lépe a dál posvítit na jeho cestu životem a může se lépe vyvarovat velkých 

chyb a bloudění. Nezapomínejme ani na dobrou přípravu ke zpovědi při upřímném zpytování svědomí a další jeho výchově při 

četbě Písma svatého a také použití i pomůcek k tomu určených (knížky o této svátosti či zpovědní zrcadlo). 
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     Popeleční středa nám otevřela každoroční dobu postní. A opět náš Svatý otec 

František ukázal, že půst a modlitba, a zvlášť sjednocená modlitba, dokáže přinést i 

mír pro celý svět. Vždyť válka v Sýrii a atomové bomby byly na spadnutí. On vyhlá-

sil a prosil nás a všechny o půst a modlitbu a ta přinesla rychlý a nečekaný obrat a ke 

krvavé válečné katastrofě nedošlo. A náš nebeský Otec nám znovu dokázal, jak nás 

všechny miluje tou pravou a opravdovou láskou, které si ani všichni na této zemi 

neumíme vážit. 

     Letošní zima a jaro nám také přineslo mnoho krásných a slunečních dní, které 

nás vybízí zamyslet se v chrámu Boží přírody nad krásou vesmíru, kterou nám Pán 

dává, a za to mu nesmírně a vroucně děkovat a chválit ho. A když jdeme, tak třeba 

jen sami jen s Ním, naše díky a chvály by neměly mít konce. A ještě máme s sebou 
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•   M I L Í   F A R N Í C I   • 
Zvláště, když si říkám: „Co bych tam 

měl říkat, vždyť žiji dobře.“ Pán Ježíš 

nám připomíná naši hříšnost, když 

říká, že i spravedlivý sedmkrát za den 

zhřeší. Svátost smíření nás učí a stále 

nás prohlubuje ve větší důvěře k Bo-

hu. Učí nás také svobodě a z ní ply-

noucí radosti. Přeji vám všem, abyste 

rádi přistupovali ke svaté zpovědi, a 

doufám, že vám v tom nebudu pře-

kážkou. Proto prosím o vaši modlit-

bu, abych byl dobrým zpovědníkem. 

     Z událostí, které jsme prožili od 

minulého vydání časopisu, chci nej-

prve připomenout přijetí dětí mezi ty, 

kteří se připravují k prvnímu svatému 

přijímání a také sv. zpovědi. Je jich 

pět, čtyři z prosečské farnosti: Filip 

Skalník, Nina Sodomková, Kateřina 

Vaňousová, Petra Kynclová a 

z novohradské farnosti Miroslav Hor-

níček. Jejich významný den s nimi 

oslavíme v neděli 8. června v Proseči. 

Vyprošujme jim vytrvalost a pevnou 

víru, aby si ji uchovali po celý život. 

Jejich rodičům vyprošujme potřebné 

dary k jejich vedení.  

     Jednou z veselých a radostných 

událostí byl samozřejmě karneval 

v Perálci, který se moc vydařil. Děku-

ji všem organizátorům za přípravu a 

krásný průběh. Další významnou udá-

lostí života našich farností byla du-

chovní obnova v Chotovicích, kterou 

nám přijel udělit P. Miloslav Šiffel 

z Pouchova. Pohovořil nám o postní 

době a povzbudil v tom, jak ji může-

me dobře prožít. Velice zajímavá a 

otevřená byla i diskuze před obědem. 

Děkuji P. Šifflovi i vám všem, kteří 

jste se jí účastnili. 

Karneval v Perálci  

     V sobotu 8. února 2014 jsme se opět po roce sešli na dětském karnevalu 

v Perálci. Stalo se dobrou tradicí, že v maskách přicházejí nejen děti, ale i někteří 

rodiče a prarodiče. Fotografie zachycující průběh celé akce a bohatou fantazii 

„maskovaných“ účastníků si můžete prohlédnout na webových stránkách: 

http://farnost-prosec.rajce.idnes.cz/8.2._14_karneval_v_Peralci. 

     Parket se hemžil nejrůznějšími pohádkovými postavami a dalšími originálními 

převleky. Veselý taneční rej byl obohacen soutěžemi pro malé i větší děti, během 

kterých se nejen malé čarodějnice, ale i námořníci, princezny, upíři, tygříci, víly a 

rytíři společně radostně proháněli na košťatech.  Nechyběla ani promenáda masek 

spolu se sladkou odměnou pro všechny namaskované děti. 

     Společenství dětí, které již pátým rokem akci pořádá (počtvrté ve spolupráci 

s Obecním úřadem Perálec), se v srpnu loňského roku oficiálně zapojilo do činnosti 

Papežského misijního díla dětí (PMDD). V duchu hesla „Děti pomáhají dětem“ jsme 

se rozhodli oslovit všechny návštěvníky karnevalu a dobrovolné vstupné věnovat na 

činnost PMDD. Naše Misijní klubko díky štědrosti dárců odeslalo 1749,- Kč na po-

moc tajfunem postiženým Filipínám. 

     Velký dík patří Obci Perálec, která podpořila náš záměr tím, že uhradila náklady 

spojené s konáním akce (topení, elektřina). 

     Za organizátory bych ještě ráda vyjádřila naše díky Pepovi Roušarovi i manže-

lům Skalníkovým, na které se při organizaci karnevalu můžeme vždy spolehnout. 

Za Misijní klubko 202 Jana Renzová   

Ohlédnutí  

    Na závěr vám přeji opravdovou a 

hlubokou radost z Kristova vítězství 

nad smrtí i nad naším největším ne-

přítelem, ďáblem. Děkujme Pánu, že 

nás zachránil od smrti věčné a nech-

me se povzbudit sv. Pavlem: „Radujte 

se v Pánu vždycky, znovu říkám, ra-

dujte se! Vaše mírnost ať je známa 

všem lidem. Pán je blízko. Netrapte 

se žádnou starostí, ale v každé mod-

litbě a prosbě děkujte a předkládejte 

své žádosti Bohu. A pokoj Boží, pře-

vyšující každé pomyšlení, bude stře-

žit vaše srdce i mysl v Kristu Ježí-

ši.“ (Flp 4,4-7)  

     S velikonoční radostí vám ze srdce 

žehnám!    

o. Zdeněk     



STRANA 3 DUBEN • ČERVEN 2014 FARNÍ SPOLEČENSTVÍ 

Nedělní večer  
v postní době  

     Jdou lidé z křížové cesty, jdou do 

prázdných ulic. Ti za staženými okny 

se většinou vrátili z Golgoty už dřív a 

každý má své zájmy. Život je pohyb a 

není možno zastavit se u každé epizo-

dy, má-li člověk stihnout aspoň něco 

ze svého prvního nebo druhého pro-

gramu. Ostatně. Kámen na hrobě je 

už opatřen pečetí, tak co? Před jarním 

večerem prostupuje chlad, ale kupodi-

vu nesahá už do srdce, jen upozorňu-

je, že ještě cosi není... A jak potemňu-

je obloha, zjasňuje se čistota všech 

jarních okrů, bílých ploch domů i 

špinavých zimních šedí do takové 

svátečnosti a dojaté účasti, že se to 

mění v píseň, když se zastavíš. Ale je 

to jen tlumený vroucí doprovod pro 

jednu sólovou flétnu, podbarvení jed-

né kosí píšťalky tak jasné, že chvěje 

nejen jasany, z jejichž výše zní, ale 

vším. A je to píseň vítěze před vítěz-

stvím, a je to přesně ta ztichlá chvíle 

před vzkříšením, které se co nevidět 

uskuteční. Ta tichost a vroucnost a 

vlahost a radost, to, o čem srdce v 

hloubi ví a sní. Hrob ve skále se ote-

vře a život zjeví se v kráse a úžase... 

Co k tomu dodat, když srdce zpívá 

stejně už spolu? - Snad - jasany že 

mám rád! Jejich kresba suchá jehla na 

připravené desce večerního nebe je 

tak jemně přesná, že sedící kos - ten 

tmavý bod přidělaný dodatečně 

nakvap na vrcholu jednoho z nich, by 

volal do toho čistého prostoru i kdyby 

nezněla jeho flétna tak povzbudivě... 

Jasany miluji, protože musely tolik 

přetrpět, než zpokornila jejich hladká 

hrdá ztepilost, která ví svoje. Co na 

tom, že se probudí až nejpozději? 

Poučeny všemi ledovými i meziledo-

vými dobami ví, že holomrazy pře-

jdou, vichřice přeletí, ze všech sněhů 

zůstane jen vláha, ale kořeny v hlubi-

nách mohou čekat a přece ve svůj čas 

zajásají do zelené výše... 

     Může-li se uchytit palma mezi 

kameny? Nevím. Ale jasany to dove-

dou. A já je vidím u toho hrobu ve 

skále vždy stát - jsou holé - bez listí - 

a mám je rád. 

z tvorby P. Josefa Čechala  

     známky z došlých dopisů, odložené dioptrické brýle, umělá víčka 

z potravinových obalů (oleje, minerálních vod, podmáslí, PET lahví, mléka, limo-

nád, mléčných nápojů i sádla - jsou potravinové). Je možné sbírat i víčka od svíček. 

Pohárky a víčka skladovat odděleně - jsou průmyslová. Až naplníme požadavek, 

odešleme. Zatím jsme nasbírali 3 pytle těchto víček. Sbírka plastových víček od 

potravin jsou na pomoc postiženým a nemocným dětem. 

     Radujete se z pomoci druhým - druhému i když ho vůbec neznáte? Poznali jste 

ten dobrý pocit radosti v srdci? Mě tak velká radost potkala v minulých dnech. Ráda 

se s vámi podělím. První potěšení? Balíček známek z došlých dopisů. Známí a přáte-

lé z Jilemnice nás podpořili v našem projektu. Je to milé! Díky a ráda přijímám. Dále 

obálka známek od Alžbětky z Rokytnice - díky. Mám radost. Nezůstalo však jen u 

tohoto překvapení. V kostele, kde máme místo pro účel sbírky! Pěkná kabela! Plná 

optických brýlí! (51kusů) Neznámý dárce! Díky za podporu! Z radosti nevycházím. 

Brýle! Brýle! Spolu s brýlemi, co jsme nasbírali v Proseči, jsem brýle „vykoupala“, 

naleštila a uložila do krabice k odeslání. Slovy sto čtyřicet jedna kusů optických 

brýlí odesláno potřebným. (sbírka je trvalá - stále sbíráme) 

     Dnešní neděle je liturgicky Radostná! Růžová! U nás v Proseči je od samého rána 

radostná. Na místě zmíněných věcí jsem našla dvě tašky plné víček. Díky, paní dok-

torko! Je to úžasné! Jestli je možné, prosím, pokračujte! „Nakazte“ tímto zápalem 

své přátele a známé. Je to špetka dobra, kterým můžeme snadno pomoci. 

     A vrchol překvapení? Růžová neděle! Radostná! Mši sv. svým zpěvem doprová-

zel pěvecký sbor mladých z Vesmíru za vedení dirigenta Františka Střasáka. Zpěv 

se rozléhal chrámem. Rytmické tóny rozpohybovaly i nás, starší. Díky, mladí přátelé 

z Vesmírné kapely! 

 Marie Soukalová 

svých deset prstů na našich rukou, kterými můžeme uctívat a chválit jeho Matku a 

naši přímluvkyni a ochránkyni Svatým růžencem, který ona naučila modlit se ty 

malé děti u lurdské jeskyně. Panno Maria, děkujeme Ti za Tvé prosby a přímluvy u 

Pána. 

     Náš půst by také opravdově měl vyvěrat z opravdové lásky ke svým, ale hlavně 

ke všem našim bližním, abychom je všechny milovali, jako náš Pán miluje nás. Ne-

hledět a nepomlouvat své bližní, ale uvědomit si, že všichni bez rozdílu jsme lidé 

hříšní, a nesnažit se napravovat druhé a svoje chyby nevidět. Abychom jednou, až 

přijdeme před Pána,  nemuseli slyšet: „Pokrytci, pro třísku v oku bratra svého, trám 

ve svém oku nevidíte.“ Pane, pomáhej nám být lepšími a dávej nám sílu to alespoň 

trochu proměňovat. 

     A ještě vám musím říci jeden příběh obyčejného člověka, který mě velice dojal. 

V televizi na jedničce 28. 3. 2014 v pořadu 13. komnata vyprávěl pan Marcel Hlo-

žek svůj příběh velice těžkých a krutých životních zkoušek, který končil tím, že za-

vinil autonehodu, při které mu zemřela manželka. A říká: „Cítil jsem, že ona dala 

svůj život za můj a stal jsem se věřícím. Velice jsem toho všeho litoval a těžce jsem 

to nesl. Ale když jsem byl přibit na kříži svého utrpení, cítil jsem, že mě Pán hladí a 

pomáhá mi ten kříž snášet. A poznal jsem jeho lásku, vždyť On je ten, kdo jiskru 

v mém srdci neuhasí a nalomenou třtinu nedolomí. Pane, budiž Tobě chvála.“ Tolik 

televize. Nám dej, Pane, abychom se nebáli vyznat Tě před světem a nebáli se o 

Tobě kdykoliv mluvit. Teď v čase nadcházejících a největších křesťanských svátků 

vás všechny sestry, bratři a také vás, pane faráři, a všechny milované děti, ty maličké 

i větší a velké, co nejsrdečněji zdravím a za všechny vás se modlím, abychom zaku-

sili od Pána tu milost, neboť on pro nás svým křížem dokázal přemoci smrt hříchu a 

otevřel nám všem nebe. Tedy se vzájemně milujme a snažme se dělat vše pro to, 

abychom si to od něho zasloužili.      

Sbírám, sbíráš, sbíráme...  

     Radostné, krásné, láskou naplněné a požehnané velikonoční svátky vám všem, 

a také nemocným a starým lidem, přeje a modlitbou vyprošuje 

S.P. 
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     Vesnický farář si každý týden peč-

livě připravoval nedělní kázání. Jed-

nou o velikonoční neděli přinesl na 

ranní mši rezavou klec a před kázá-

ním ji postavil před sebe, aby ji všich-

ni dobře viděli. Věřící byli poněkud 

překvapeni a farář vysvětloval: - 

„Včera jsem potkal chlapce, který 

nesl tuto klec. Měl v ní tři ptáčky a ti 

se třásli chladem a strachem. Zastavil 

jsem toho chlapce a zeptal jsem se 

ho: „Co to tam máš, synku?“ „Tři 

bezcenné ptáky,“ odpověděl mi.  

     „A co s nimi budeš dělat?“ ptal 

jsem se dál. „Nesu si je domů, budu je 

mít pro zábavu,“ na to chlapec. 

„Budu je pošťuchovat, vyškubávat 

jim peří, takže budou klovat a čepýřit 

se. To bude zábava!“ 

     „Ale dřív nebo později tě to začne 

nudit. Co budeš dělat potom?“ „Mám 

kočky. Těm se ptáčkové budou líbit. 

Dám je pak kočkám.“ 

     Chvíli jsem mlčel a pak jsem se 

chlapce zeptal: „Kolik chceš za ty 

ptáčky?“ 

     „Cože?! Proč byste vy mohl chtít 

takové ptáky? Jsou obyčejní, polní, 

nejsou okrasní, není na nich nic 

zvláštního. Ani hezky nezpívají. Vů-

bec nejsou krásní,“ divil se kluk. 

     „Kolik chceš?“ zeptal jsem se zno-

vu. 

     Kluk si pomyslel, že jsem se po-

mátl, a řekl mi: „Padesát eur?“ 

     Vytáhl jsem z peněženky padesát 

eur, podal je klukovi a ten bleskově 

zmizel. 

     Vzal jsem klec a zašel jsem s ní za 

vesnici k polím a stromům. Tam jsem 

otevřel dvířka a nechal jsem ptáčky, 

aby vyletěli.“ -  

     Tak farář vysvětlil, jak přišel k té 

prázdné kleci. Potom začal vyprávět 

tento příběh: 

     „Jednou spolu hovořili satan a 

Ježíš. Satan se právě vrátil ze zahrad 

ráje, byl celý namyšlený a nafukoval 

se pýchou. „Pane, právě jsem se 

zmocnil všeho lidstva,“ chlubil se. 

„Použil jsem léčky a věděl jsem, že 

mi lidé sednou na lep. Polapil jsem je 

všechny.“ 

     „Co s nimi budeš dělat?“ otázal se 

Ježíš. 

     Satan nečekal s odpovědí: „Budu 

je mít pro zábavu. Naučím je, jak se 

brát a rozvádět, a také je naučím vzá-

jemně se nenávidět a ubližovat si, 

Blíží se Noc kostelů  
     V pátek 23. května 2014 proběhne po celé České republice a v dalších pěti ev-

ropských zemích tradiční Noc kostelů. Jaké novinky vás čekají? Naše farnost letos 

akci připravuje ve spolupráci s evangelickým sborem v Proseči, a tak bude Noc kos-

telů zahájena v ekumenickém duchu společnou bohoslužbou. Varhaník Tomáš Chu-

dý protáhne píšťaly varhan nejprve v evangelickém kostele (za libého zpěvu Kateři-

ny Zelenkové) a v pozdních večerních hodinách také v kostele sv. Mikuláše. Náhod-

né seskupení NAŽIVO se tentokrát nebude „schovávat“ na kůru, ale vystoupí 

v prostoru před obětním stolem, což by mělo být k užitku jak vám, posluchačům, tak 

i našemu sympaticky rozrostlému tělesu. Děti se mohou těšit na zajímavou hru 

s barvami a světly za použití zpětných projektorů, které nám pak poslouží jako ne-

všední vizuální kulisa při závěrečném varhanním koncertu. Další informace 

o programu Noci kostelů budou zavčas prezentovány prostřednictvím plakátů, tiště-

ných médií a internetu.  

     I letos budou moci návštěvníci kostela sv. Mikuláše rozhodnout o vítězích umě-

lecké soutěže, a to soutěže výtvarné, do které se mohou zapojit děti a mládež ve 

čtyřech věkových kategoriích. Svá díla mohou umělci pořadatelům dodávat do 10. 

května 2014. Bližší informace o soutěži přinášíme v samostatném příspěvku. 

Kristýna Řebíčková       

Cena 
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     Na nízkých sva-

zích Olivetské Hory i 

v současné době - 

stojí - roste háj - há-

j e k  a  n ě k o -

lik pradávných olivo-

vých stromů, které 

pamatují život Je-

žíšův. Tyto stromy 

daly tomuto místu 

jméno Getsemany. 

V překladu jméno 

je lis na olivy v řeči 

aramejské. Zahrada 

je v péči bratrů fran-

tiškánů. Bylo to prá-

vě tady, v zahradě 

Getsemanské, kam se 

Ježíš přišel modlit se 

svými učedníky. Po-

slední hodiny před 

svým zajetím. Bazili-

ka Úzkosti a krvavé-

ho potu Krista Pána 

je známá jako kostel 

Všech národů. Uvnitř 

kostela se nachází 

Skála Úzkosti a krva-

vého potu, na které se 

Ježíš modlil a potil krev, tu noc před svým zajetím. Skála je oplocena korunou z trní 

z tepané oceli... V kostele je naprosté ticho. Každý prožívá neopakovatelnou chvíli – 

modlí se. Mozaika na čelní fasádě chrámu zobrazuje utrpení Ježíšovo a celého světa. 

Via Dolorosa je místo,  ulice, kudy procházel Ježíš se svým utrpením. Nic už tam 

nezbývá z té doby, jen nápis Via Dolorosa. Obchodníci se svými upomínkovými 

předměty jeden vedle druhého, mají své trvalé stánky. Obraz bičování je v kapli. Je 

památkou na místo, kde Ježíš byl bičován a kde mu bylo přikázáno, aby nesl Kříž. 

     „Vojáci upletli z trní korunu, vložili mu ji na hlavu a přes ramena mu přehodili 

purpurový plášť a říkali: Buď pozdraven, králi židovský. Přitom ho bili do obliče-

je.“ (Jan 19:2-3) 

     Křížová cesta Krista Pána pokračuje a začíná stoupat na Golgotu, potkává svou 

Matku... Dále potkávají nějakého Šimona z Kyreny, který šel právě z pole. Vložili 

na něho kříž, aby jej nesl za Ježíše. Šesté zastavení patří Veronice. Veronika pomáhá 

Ježíšovi utřít pot z Jeho obličeje. Otisk Ježíšova obličeje zůstal Veronice na šátku. 

Ježíš těžce kráčí ke Golgotě. Potkává plačící ženy jeruzalémské... Vojáci zbavují 

Ježíše šatů... Ježíš už nemůže a padá... Kalvárie je blízko... Ježíše přibíjejí na kříž... 

     „A když přišli na místo, které se nazývá Lebka, Kalvárie, Golgota, ukřižovali jej i 

ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici.“ (Lukáš 23:33) Ježíš umí-

rá... Země se zatřásla a skály pukaly... Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když 

viděli zemětřesení a všechno co se dálo, velmi se zděsili a řekli:  „On byl skutečně 

Syn Boží.“ Ježíše snímají s Kříže... Tělo Ježíšovo bylo sňato, položeno Marii do 

náruče... Po chvíli bylo uloženo na Kámen Pomazání a pomazáno směsí vonných 

olejů a myrhy před pohřbením... Ježíše ukládají do Hrobu... Svatá skála je pokryta 

mramorem... Nad hrobem svítí 43 lamp ve dne i v noci vždy a stále...  

     Tady a v těchto místech člověk prožívá utrpení spolu s Ježíšem. Snažíte se poznat 

hloubku oběti a utrpení, modlíte se, děkujete, prosíte, loučíte se s tímto místem se 

slzami v očích. Potkáváte v těchto prostorách úplně celý svět - všichni přicházejí za 

Ukřižovaným Ježíšem... Pokoj Kristův vám všem! 

Marie Soukalová 

opíjet se, kouřit, nadávat. Budu jim 

radit, jak vyrábět válečné zbraně, 

pušky, bomby a jak se mezi sebou 

zabíjet. To bude zábava!“ 

     „A pak, až se nabažíš zábavy, co 

s nimi budeš dělat?“ navázal Ježíš 

další otázkou. 

     „Zahubím je,“ vykřikl satan nadu-

tě. 

     „Kolik za ně chceš?“ zeptal se 

Ježíš. 

     „Že bys měl ty lidi rád? Nejsou 

k ničemu, vlastně jsou hodně špatní. 

Když se s nimi budeš stýkat, budou tě 

nenávidět. Poplivou tě, budou ti nadá-

vat a zabijí tě. Ne, nemůžeš je mít 

rád!“ 

     „Kolik?“ znovu se otázal Ježíš. 

     Satan se na Ježíše zadíval a 

s výsměšným pošklebkem řekl: 

„Všechnu tvou krev, všechny tvé slzy 

a tvůj život.“ 

     A Ježíš souhlasil a zaplatil.“      

Getsemanská zahrada  
 

„To je mé přikázání, abyste se milo-
vali navzájem, jako jsem miloval já 
vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, 
kdo položí život za své přátele. Vy 
jste moji přátelé, činíte-li, co vám 
přikazuji.“ 

(J 15, 12-14) 

Bruno Ferrero „Úsměvy pro duši“ 
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     Ale přece úplně o své vůli jednati 

jsem nechtěl. S patronem už nebylo nic. 

Ten nechtěl ani spravit, ani stavět. Do-

jel jsem tedy k hejtmanovi Česanému a 

tázal se ho: „Mám rozbořit a do toho se 

dát?“ Odpověděl: „Dejte.“ Dojel jsem k 

panu biskupovi, byl právě na biřmování 

na Řepníkách, a zase tázal se: „Mám se 

do toho dát?“ „Dejte“ - byla odpověď. 

Tak jsme se někteří sousedé, byli to 

hlavně: farář František Martínek, staros-

ta Václav Petr, obchodník Theodor Vo-

bejda, vedle hospody, a Jan Feltl sešli, a 

řekli, že s tím, co dílem v rukách máme, 

a dílem slíbeno máme, že stavbu zhruba 

aspoň pod střechu dostaneme, a že za 

ostatní se zaručíme společně, a že se, 

děj se vůle Boží, do toho dáme. Příští 

neděli oznámil jsem to osadě. Přijali to 

s nadšením. Připomenul jsem, že nás 

tím čekají oběti, které se nebudou vyku-

povati zlatkami a pětkami, nýbrž že to 

půjde do stovek. Prosil jsem je o vytr-

valosť. Na to se vypravili ten týden na 

sbírku po domech p. Theodor Vobejda a 

Jan Feltl, přešli čásť městečka, a přišli s 

veselou domů; přinesli dílem v hotovos-

ti, dílem v úpisech asi 3000 K. A tak to 

potom přibývalo stále a kapitál náš rostl 

utěšeně. I zaslal jsem dne 12. března 

1912. c. k. okresnímu hejtmanstsví ve 

Vysokém Mýtě plán kostela dvojmo, a 

rozpočet jednou se žádostí o komissio-

nelní šetření a adjustování plánů. Proto-

že jsem si myslil, že žádosť na minister-

stvo 23. 2. 1912. zaslaná už by mohla 

dospěti k projednání, psal jsem 21. 

března 1912 obšírný spis p. proboštu 

Monsign. Dr. Cyrillu Stojanovi, poslan-

ci, jehož hlas tenkráte velmi mocný byl, 

aby se naší věci ve Vídni ujal, a na 

dobrou cestu ji uvedl. Odpověď přišla: 

Ve Vídni dosud nic není. Urgováno z 

Vídně místodržitelství v Praze, - odpo-

věď: „Nic zde není!“ Leželo to dosud u 

ordinariátu. I prosil jsem, aby neodklad-

ně to na místodržitelství vypraveno 

bylo. Téhož dne odeslána prosba ke 

kabinetní kanceláři Jeho Veličenstva, 

císaře Františka Josefa I. Nepřišlo nic. 

Téhož dne prosebný list první záložně 

na Vys. Mýtě. (Přišlo 50K) Téhož dne 

žádáno hejtmanství ve Vys. Mýtě o 

povolení sbírky v hejtmanství Vys. 

Mýtském. Nepoužili jsme toho. Dále 

prosba k Jeho Eminenci panu Lvu ze 

Skrbenských, kardinálu a arcibiskupovi 

pražskému. Nepřišlo nic. Prosba k olo-

mouckému panu arcibiskupovi, Bauero-

vi – nepřišlo nic. Dne 1. dubna 1912. 

znovu jsem psal panu proboštovi Dr. 

Cyrillu Stojanovi v Kroměříži, aby ur-

goval odeslání plánů od místodržitelství 

k ministerstvu. Dne 23. dubna 1912. 

vykonalo se politickým úřadem komisi-

onelní šetření, jehož výsledek podává 

následující protokol: 

Protokol sepsaný u katolického  
farního úřadu v Proseči  

dne 23. dubna 1912.  

     Předmětem jest stavební komise 

spojená s konkurrenčním řízením v 

příčině projektu na rekonstrukci katolic-

kého farního chrámu Páně v Proseči, 

předložené ku projednání katolickým 

farním úřadem jménem katolické farní 

obce Prosečské. 

     Při komisionelním řízení provede-

ném v roce 1911 v příčině nedostatků 

patronátních budov prosečských, pro-

jednána byla také otázka stavebních 

úprav na chrámu Páně a projekt sdělaný 

c. k. stavebním oddělením v Litomyšli. 

Jelikož tehdá otázka hražení nákladu 

přes provedené konkurrenční řízení 

narazila následkem prohlášení patronát-

ního úřadu v příčině tangenty na patro-

na vypadající na překážky, předložilo c. 

k. okresní hejtmanství ve Vys. Mýtě 

celý projekt i se spisy prostřednictvím 

biskupské konsistoře v Hradci Králové 

c.k. místodržitelství v Praze, s návrhem, 

aby vzhledem k tomu, že ze záduší kos-

tela prosečského hradí se odedávna 

doplněk kongrny beneficiátu prosečské-

mu i novohradskému, že tudíž ze záduší 

toho přebírá se náležitosť spadající ji-

nak na účel fondu náboženského, tan-

genta na práce řemeslné a hmoty aspoň 

částečně převzata byla na účet matice 

náboženské. V této záležitosti nedošla 

dosud žádného rozhodnutí; avšak v 

mezidobí vzhledem ku stavu, v jakémž 

farní chrám se nachází, vzata byla k cíli 

nejrychlejšího odstranění žalostného 

stavu stavebního v úvahu otázka úplné 

rekonstrukce zmíněného kostela a sdě-

lán úplně nový projekt panem c. k. kon-

servátorem architektem B. Dvořákem v 

Pardubicích, kterýž dnešního dne vzat 

za základ řízení shora naznačeného. 

I. Komise stavební  

     Tato nařízena byla spolu s řízením 

konkurrenčním výměrem c.k. okresního 

hejtmanství ve Vys. Mýtě ze dne 29. 

března 1912. č. 12003. Sousedy jsou 

jedině starosta obce Prosečské p. Vác-

lav Petr, a katolická fara prosečská. 

Komise majíc poruce plány shlédla 

situaci a konstatovala následující: z 

nynějšího chrámu Páně prosečského, 

jenž je velmi sešlý a zbědovaný, má se 

ponechati pouze nynější presbytéř, k níž 

se na příč, tedy kolmo na dosavadní osu 

chrámu Páně přistavěti má nový chrám 

s presbyteří k jihu obrácenou a postran-

ní kaplí proti staré presbyteři polože-

nou. Loď chrámová má se dle nové 

alternativy při dnešním řízení předlože-

né zříditi až ku stávající celkem zacho-

valé zvonici, jež se přiměřeně dle pro-

jektu zvýší a přízemek se upraví jako 

předsíň chrámová. Při této alternativě 

musí se přistaviti ku věži schodišťový 

přístavek, jímž by se chodilo na chor. 

Starý chor a zábradlí má se po rekon-

strukci použíti. Strop chrámový je vy-

značen prkenný. Projektu schází některé 

přílohy a doklady, jako jsou například 

statické výpočty choru, stropu a podob-

ně. Kostel bude kryt prejzy. Nový 

chrám Páně bude úplně na pozemku 

starého opuštěného hřbitova, jenž se za 

tím účelem i s ohradní zdí přiměřeně 

upraví. Povolení stavební ku rekon-

strukci chrámu Páně mohlo by se uděliti 

a projekt po doplnění dle předložené 

alternativy příslušným řezem a detailní-

mi výkresy a rozměry, jakož i statický-

mi výpočty konstrukcí stavebních. 

Z ohledu na vzhled chrámu vnitřní a na 

trvanlivosť stropu mělo by se uvažovati, 

nebylo-li by dobře dřevěný strop nahra-

diti buď rovným aneb klenutým z beto-

nu. 

II. Řízení konkurrenční                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

     Náklad podle připojeného rozpočtu 

Stavba nového kostela v  letech 1912—1913 

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

(5. část ) 

•   P. MARTÍNEK VYPRÁVÍ O SHÁNĚNÍ FINANCÍ NA STAVBU KOSTELA   • 
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obnáší: 

1. řemesla a hmoty 38.508.16 K 

2. práce dělnické a potahy 5.113.78 K 

dohromady 43.621.94 K                                    

3. vnitřní zařízení přibližně 3.000 K 

     Podle připojených sumárních výtahů 

z účtů kostelních, zádušních, nestává 

žádného přebytečného obnosu, kterým 

by záduší mohlo přispívati k uhražení 

rozpočteného nákladu a jest z nich vid-

no, že jmění kostelní ani quoad fructus 

ani quoad substantiam k uhražení nákla-

du přibíráno býti nemůže. Zbývala by 

tudíž zákonná konkurrence mezi patro-

nem, t.j. vlastníkem velkostatku novo-

hradského, a mezi přifařenými osadníky 

katolické farnosti prosečské. Co se týče 

patrona, podotýká se, že užitky vel-

kostatku novohradského toho času pod-

léhají vnucené správě a přítomný vnu-

cený správce p. nadlesní Vincenc Beer 

spolu s přítomným zástupcem patronát-

ního úřadu podávají následující vyjád-

ření: Podle instrukcí, které mi byly dány 

c. k. krajským soudem v Chrudimi, 

jakožto vnucenému správci nelze toho 

času náklad vyléhající na patrona na 

účet velkostatku novohradského pod 

vnucenou správou se nacházejícího, 

převzíti. Co se týče tangenty přifaře-

ných podotýká se, že tito povinnosť na 

ně vyléhající na sebe přijímají. Co do 

uhražení dalšího nákladu dokládá se, že 

farní úřad má k uhražení úhrnného ná-

kladu per 43.621 kor. 94 h. následující 

obnosy:  

1. Ve spořitelní knížce vkladní spořitel-

ního a záložního spolku pro Proseč a 

okolí uloženo přítomně obnos 12.000 K 

2. U téhož spořitelního a záložního 

spolku jako fond kostela 2.800 K 

dohromady 14.800 K 

3. Dle přípisu  biskupského ordinariátu 

v Hradci Králové ze dne 17. února 

1912. č. 58. povolil spolek sv. Bonifáce 

na tuto stavbu obnos 6.000 K 

4. Úpisy na tuto stavbu přítomně 

9.000K 

dohromady 14.800 + 15.000 = 29.800K 

5. Ostatní nedostávající se obnos nákla-

du rozpočtového a to obnos 13.821 K 

94h bude nutno opatřiti případnou sub-

vencí z náboženské matice, po případě z 

c.k. ministerstva záležitostí duchovních 

a vyučování, po případě i jinou subven-

cí; a za obnos tento prozatím zaručuje 

se kominté sestávající: z dp. Františka 

Martínka, faráře, p. Václava Petra, sta-

rosty v Proseči č. 97, p. Theodora Vo-

bejdy, obchodníka v Proseči č. 163, p. 

Jana Feltla, rolníka v Proseči  č. 22. Do 

obnosu úhrady počítá se již tangenta 

přifařených vzhledem k tomu, že titéž 

sbírkami přispěli již nad povinnosť svo-

ji. Přitom však vyhražují si zúčastnění 

činitelé pro ten případ, že zákonná po-

vinnosť patrona v cestě instanční právo-

platně bude postavena na jisto, právo 

postihu proti patronovi i proti právním 

jeho nástupcům, a žádají, aby v této 

povinnosti bylo rozhodnuto. Přitom 

vzhledem k tomu, že kromě stavby bu-

de nutno opatřiti také vnitřní zařízení, 

na které vlastně sbírky shora vyznačené 

byly podniknuty, žádají podepsaní zá-

stupci katolické farní obce, aby za zá-

klad případné subvence náboženské 

matice a c. k. ministerstva kultu a vyu-

čování nebyl brán toliko neuhražený 

obnos 13.821.94 K, nýbrž obnos odpo-

vídající kromě toho potřebnému nákla-

du na vnitřní zařízení, a aby projektu 

přítomnému v příčině udělení subvence 

byla přiznána priorita před projektem 

již projednaným a za účelem subvence 

z náboženské matice u příslušných vyš-

ších instancí se již nacházejícího. Pan 

vnucený správce žádá o opis tohoto 

protokolu. Rovněž důstojný p. farář. 

Vzhledem k okolnosti, že kostel nachá-

zí se ve stavu, z něhož vychází nebez-

pečenství pro bohoslužbám přítomné 

obecenstvo, jeví se nutnosť s rekon-

strukcí započíti co nejdříve. Z toho dů-

vodu žádá komise, aby příslušné povo-

lení stavební uděleno bylo bezprodleně 

a bez ohledu na otázku uhražení nákla-

du. Co se týče nutným opatřením odbý-

vání bohoslužeb činí se návrh, aby služ-

by Boží odbývaly se všedního dne ve 

stávajícím presbyteriu, které se za úče-

lem tím zazdí, v neděli a ve svátky pak 

v sále domu č.p. 69. k veřejným shro-

mážděním úředně schváleném. 

     Skončeno a podepsáno. 

Česaný c. k. okresní hejtman. 

Dittrych c. k. inženýr. 

Boža Dvořák, konservátor; 

V. Petr, starosta; 

Hladík Josef, starosta v Podměstí; 

František Martínek, farář. 

Theodor Vobejda, člen komité; 

Frant. Křivka za obec Záboř; 

Jan Krejsa, starosta ze Zderaze. 

Jan Feltl, člen komité; 

Frant. Chadima za obec Bor; 

Jiří Sigmund, patronátní komisař; 

Vincenc Beer, nadlesní v Jelení, vnuce-

ný správce. 

 

     Touto komisí učiněn krok rozhodný 

a poslední a nezbývalo, než dáti se do 

bourání. 

     Je krásné, že jsme se mohli sejít 

v kostele na společné ekumenické 

bohoslužbě. Vždyť Pán je jeden. Sešli 

jsme se v hojném počtu a budeme se 

těšit na příští setkání.  

     Naši biskupové v Římě prožívali 

krásné společenství v Římě u papeže 

Františka. Navštívili i 4 baziliky. Sva-

tý otec také posvěcoval dvě naše čes-

ké korunky. A s radostí se ptal na naši 

českou zemi. Je to pro celý svět veli-

ký dar, že nám Bůh dal Svatého otce 

Františka.  

     Krásná mše byla v sobotu 15. 2. 

vysílaná z Prahy, které se účastnil 

biskup z Itálie. Mluvil o tom, jestli 

víme, proč vlastně chodíme v neděli 

do kostela. Že víra jako taková má pět 

bodů. Nejtěžší je ten třetí: když si 

myslíme, že máme v sobě víru i mod-

litbu a pak se stane něco nečekaného i 

bolestného. A ptáme se, proč zrovna 

nám. Vždyť ti, co nevěří, se třeba 

mají dobře. To ještě nemáme takovou 

víru a lásku a Pán stojí v pozadí. I 

když nás hledá. A proto někdy úplně i 

odcházíme od Boha. Pátý bod je nej-

krásnější – to, když se Pán stává naší 

největší láskou.       

Krásné předjaří  

Matičko, pod svoji mocnou ochranu  
svěřujeme naši farní rodinu,  
ať v ní svornost, láska kvete  
jako v domku v Nazaretě.  

Manželé ať se rádi mají,  
dobrý příklad dětem dají,  
aby vděčně vzpomínaly,  
že je rodiče dobře vychovali.        

Marie Šplíchalová 

     Ze srdce přeji krásné prožití všech 

dní, prožití tajemství velikonočních 

svátků a radost v srdci ze vzkříšení 

Ježíše. Neboť nás vykoupil od hříchů 

a zachránil od smrti. 
L. B.  
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FARNÍ SPOLEČENSTVÍ 

Kalendář 

3.5. Za Jaroslava Mareše, přátele a příbuzné. 

4.5. Za Lukáše a Bohuslava Hromádkovy a celou rodinu. 

5.5 Na poděkování za zdraví a dar života. 

7.5. Za Jaroslava a Boženu Melicharovy a živé i zemřelé z toho 
rodu. 

11.5. Za Aloisii a Miroslava Zvárovy a Josefa Bureše a všechny 
živé i zemřelé z toho rodu. 

14.5. Na poděkování za dar zdraví. 

17.5. Za Marii Češkovou a rodinu. 

18.5. Za rodinu Částkovu, živé i zemřelé. 

21.5. Za Julii Javůrkovou a zemřelé děti. 

23.5. Za Elišku Vostřelovou a její rodiče. 

25.5. Za Elišku Vostřelovou a její rodiče. 

28.5. Za rodinu Štěpánkovou, sourozence a živé i zemřelé z toho 
rodu. 

29.5. Za rodiče Soukalovy a Vobejdovy. 

1.6. Za Boženu a Josefa Soukalovy. 

8.6. Za rodinu Košňarovu a syna Josefa. 

11.6. Za Jaroslava Vobejdu, manželku a syna. 

13.6. Za Antonína Javůrka a jeho zemřelé děti. 

Proseč - intence 

Intence 
Čtení a žalmy: cyklus A 

13.4. Za Josefa Chadimu a živé i zemřelé členy rodiny Chadimovi 
a Novákovi. ž: Anežka Nováková 

16.4. Za manžele Fasnerovy, dvě dcery, rodiče z obojí strany a 
celý rod. 

17.4. Za Marii a Františka Doležalovy a ten celý rod.                       
ž: Růžena Odehnalová 

18.4. ž: Petr Poslušný 

20.4. Za živé i zemřelé rodu Šiklova a Brýdlova. 

21.4. Za důvěru v Boží milosrdenství, ochranu, upevnění víry v 
rodinách a za duše v očistci. ž: Karel Vopařil 

23.4. Za Josefa Chadimu, rodiče z obojí strany, za Anetku, za 
Jaroslava Jirsáka a manželku. 

27.4. Za Jaroslava a Marii Holomkovy, sourozence a rodiče z 
obojí strany. ž: Dáša Nováková 

2.5. Za Pavla Brůnu a jeho rodinu. 

3.5. Za Václava Petráse, rodiče a celý rod. 

4.5. Za živé i zemřelé členy rodiny Drobných a Linhartovi.           
ž: Romana Poslušná 

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

11.5. Za Marii a Ludvíka Mihovy. ž: Anežka Nováková 

14.5. Za živé i zemřelé z rodu Novotných a Němcovi. 

18.5. Za Josefa Zídka a rodiče z obojí strany.                                     
ž: Vendula Nováková 

21.5. Za Zdeňka Sokola a rodiny jeho dětí. 

25.5. Za Boženu Vávrovu, manžela a obojí rodiče.                           
ž: Růžena Odehnalová 

28.5. Za Miloše Lebedu a Boží ochranu pro jeho rodinu a celý 
rod. 

1.6. Za manžele Válkovy a Vlastu Binkovou. ž: Petr Poslušný 

4.6. Za Marii a Vincence Halouskovy. 

7.6. Za Václava a Marii Andrlovy. 

8.6. Za živé a zemřelé členy rodiny Andrlíkovi a Chválovi.             
ž: Dáša Nováková 

11.6. Za Marii Loučkovou, rodiče a Boží ochranu pro rodiny dětí. 

15.6. Za živé a zemřelé rodu Černých. ž: Karel Vopařil 

Nové Hrady - intence a žalmy  

  20. 4. neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

    Nové Hrady: 5.00   

    Proseč: 9.30   

    Perálec: 11.00   

  21. 4. pondělí Velikonoční pondělí mše svaté jako o nedělích 

  24. 4. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

      18.30 mše sv. 

  25. 4. pátek Chotovice: 10.00 mše sv. u sv. Josefa 

    Proseč: 16.30 mše sv., setkání ml. dětí 

  27. 4. neděle 2. neděle velikonoční 

    Nové Hrady: 18 - 20 svátost smíření, adorace 

  1. 5. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

    18.00 mše sv. 

    Proseč: 19.00 setkání mládeže, táborák 

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

    Proseč: 18.30 mše sv. 

  3. 5. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

  4. 5. neděle 3. neděle velikonoční 

    Paseky: 15.00 mše sv. + májová pobožnost 

    Proseč: 18 - 20 svátost smíření, adorace 

  9. 5. pátek Česká Rybná:  15.30 mše sv. v domě u Černíků 

    Proseč: 18.30 mše sv. 

  11. 5. neděle 4. neděle velikonoční 

    Libecina: 14.00 mše sv. + májová pobožnost 

  14. 5. středa Nové Hrady: po mši setkání seniorů 

    Proseč: po mši setkání nad katechismem 

  15. 5. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

      18.30 mše sv. 

  16. 5. pátek Celodenní adorace v našich farnostech - k výročí diecéze 

   Chotovice: 10.00 mše sv. u sv. Josefa 

   Proseč: 16.30 adorace - setkání mladších dětí 

      18.30 mše sv. 

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

  18. 5. neděle 5. neděle velikonoční 

    Zderaz: 14.00 poutní mše sv. - sv. Jan Nepomucký 

  23. 5. pátek Proseč: 7.45 mše sv. 

    18.00 Noc kostelů 

    Nové Hrady: 18.00 Noc kostelů 

  25. 5.  neděle 6. neděle velikonoční 

    Chmeliště: 14.30 mše sv. + májová pobožnost 

    Nové Hrady: 18 - 20 svátost smíření, adorace 

  29. 5. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

      18.30 mše sv. ze sl. Nanebevstoupení Páně 

    30. 5. - 1. 6. Teenagers víkend na Vesmíru 

  1. 6. neděle Slavnost Nanebevstoupení Páně 

    Proseč: 18 - 20 svátost smíření, adorace 

 Modlitba růžence vždy 30 min. před mší sv. 

 Svátost smíření vždy 30 min. před mší sv. (kromě 
nedělí v Nových Hradech a Perálci) a také, jak je 
uvedeno v kalendáři. 

 Změny v kalendáři i pravidelných bohoslužbách 
vyhrazeny. 

 Aktuální informace při nedělních ohláškách a na 
webových stránkách našich farností: 
www.farnispolecenstvi.cz 



Pravidelné bohoslužby                

  
Proseč Nové Hrady Perálec 

NE 8.00 9.30 11.00 
PO 7.45     

ST 17.30 8.00  
ČT 7.45     

PÁ 17.30   
SO 17.30     
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Kalendář Intence 
Perálec - intence 

Radost velikonočního rána  
andělem je zvěstována.  
Ježíš slavně z mrtvých vstal,  
prázdný hrob zde zanechal.  
Pokoj, který učedníkům přál,  
kéž by v našich srdcích  
i ve světě přebýval. 

Marie  Šplíchalová 

20.4. Na úmysl dárce. 

27.4. Na úmysl dárce. 

1.5. Za Petra Hodana, rodiče a synovce Ottu. 

4.5.  Za Františka Sochu, manželku, oboje rodiče a celý rod, živé 
i zemřelé. 

11.5. Za manžele Staňkovy, oboje rodiče a sourozence. 

18.5. Za Miloslava, Františku a Anežku, jejich rodiče a sourozen-
ce. 

25.5. Za Františka a Marii Kulhavých a syna Františka. 

1.6.  Za Václava Pokorného, syna a za živé i zemřelé toho rodu. 

5.6.  Za Františka Sochu, manželku, oboje rodiče a sourozence. 

8.6. Za Anežku Kulhavou a Ladislava Kulhavého, oboje rodiče a 
švagrovou Růženu. 

22.6.  Za Aloise Šplíchala, manželku a děti. 

  5. 6. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

      18.00 mše sv. 

  6. 6. pátek Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

    Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

  7. 6. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

    Proseč: 21.00 Vigilie Seslání Ducha Svatého 

  8. 6. neděle Slavnost Seslání Ducha Svatého 

    Nové Hrady: 8.30   

    Proseč: 10.00 první svaté přijímání 

    Perálec: 14.00 mše sv. 

  11. 6. středa Nové Hrady: po mši setkání seniorů 

    Proseč: po mši setkání na katechismem 

  12. 6. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

      18.30 mše sv. 

  13. 4. pátek Česká Rybná: 15.30 mše sv. 

    Proseč: 18.30 mše sv. 

  13. - 15. 6. Víkend rodin na Březinách (u Hluboké) 

  25. 5. sobota Proseč: 18.30 mše sv. 

  15. 6. neděle Slavnost Nejsvětější Trojice 

    Proseč: 8.00 poutní mše svatá 

    Březiny: 11.00 mše sv. 

    Perálec: není mše sv.  

    Doubravice: 14.30 poutní mše svatá 

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

    Proseč: 16.30 mše sv., setkání mladších dětí 

  22. 6. neděle Slavnost Těla a Krve Páně 

    Nové Hrady: 8.00 mše sv. + eucharistický průvod 

    Proseč: 10.00 mše sv. + eucharistický průvod 

    Perálec: není mše sv.  

  26. 6. čtvrtek Chotovice: 17.00 mše sv. 

        zakončení školního roku - táborák 

  27. 6. pátek Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

   Proseč: 17.00 mše sv. 

        zakončení školního roku - táborák 

  29. 6. neděle Slavnost sv. Petra a Pavla 

    Perálec: 11.00 poutní mše svatá 

    Nové Hrady: 18 - 20 svátost smíření, adorace 

  3. 7. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

      18.00 mše sv. 

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

    Proseč: 18.30 mše sv. 

  5. 7. pátek Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

   Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

    Proseč: 18.30 mše sv. 

  6. 7. neděle 11. neděle v mezidobí 

  Diecézní novéna - pouť na Chlumek pro vikariáty Chrudim a Pardubice 

    Chotovice: 14.00 poutní mše svatá 

    Proseč: 18 - 20  svátost smíření, adorace 

 



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: 1. 6. 2014. 
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•   P O Z V Á N K A   N A   C Y K L O V Ý L E T   • Noc kostelů  
v Nových Hradech  

18.00 • Biblická scénka (skauti) 

 • Zamyšlení nad biblickým příběhem 
    (P. Zdeněk Mach) 

18.30 • Koncert farního sboru 

19.30 • Komentovaná prohlídka krypty        
 • Možnost navštívit půdu kostela 
 s vyhlídkou na Nové Hrady 
    • Možnost vystoupat na zvonici u kostela                                
 • Program pro děti a mládež 
 • Ukázka současného liturgického oblečení 

20.30  • Komentovaná prohlídka kostela 
      (pan Jaroslav Cibulka)   

21.30 • Koncert při svíčkách 

V průběhu celého večera malé občerstvení, 
ochutnávky vín, prezentace života farnosti.      

•   p á t e k   2 3 .   k v ě t n a   • 

•   P O Z V Á N K A   • 
 

DDEENN  SSVV..  JJIIŘŘÍÍ  
KDY?   

v neděli 11.5. od 13:30 do 17:00  

KDE? 
v Proseči na náměstí 

 

Přijď odpoledne prožít s námi 

a dozvědět se něco nového, 

odreagovat se a také třeba 

poznat nové kamarády. 

Možná se staneš rytířem nebo 

rytířkou jako svatý Jiří… 

 

 

Na děti i dospělé se těší 

                               Skautské středisko Proseč       

V tomto krásném měsíci vyprovázeli Vás vaši farníci,  
abyste u kostela klidně spal a z nebe jim požehnal.  
Vděčně vzpomínáme na Vaše působení,  
co jste zasel v srdce  naše, ať je nám ke spasení. 

Vděční farníci 

•   V Z P O M Í N K A   N A   P A N A   D Ě K A N A   Ř Í H U   • 
(+ 26. 5. 1990) 


