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FARNÍ SPOLEČENSTVÍ 
Proseč • Nové Hrady • Perálec  

Milí farníci, 

     měsíc červen je prodchnut mnohými liturgickými slavnostmi, ať už to jsou ty pevné 

jako Narození Jana Křtitele a sv. Petra a Pavla, tak i (obzvláště letos) ty pohyblivé jako 

Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha Svatého, Nejsvětější Trojice, Těla a Krve Páně, 

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Především ty pohyblivé (většinou se posouvají podle ter-

mínu Velikonoc) nám připomínají něco z božství a lidství Pána Ježíše a pomáhají nám 

lépe porozumět tajemství Ježíšova vzkříšení a nanebevstoupení. 

      Je úžasné, jaká byla v prosečské farnosti úcta k Nejsvětější Trojici, která je vyobra-

zena nejen na hvězdicovém obraze v kostele, ale je také ztvárněna na sloupu uprostřed 

náměstí. Podobně je vyobrazena i v každém našem kostele. Nám, křesťanům, je Nejsvě-

tější Trojice velice blízká, protože je základem naší víry. Jsme pokřtěni ve jménu Otce i 

Syna i Ducha Svatého a každý den si tuto skutečnost připomínáme v modlitbě při zna-

mení kříže. Zároveň nám však zůstává určitým tajemstvím, které nás nekonečně přesa-

huje jako Bůh sám, neboť je to jeho vyjádření, které nám odhalil Pán Ježíš. Rád bych se 

s vámi zamyslel nad některými aspekty Trojice, které nám ukazují směr na naší cestě 

života víry a života farnosti. Prvním je rozdílnost osob a každá má své „poslání, svůj 

úkol“. Nejsou tam např. tři otcové nebo… Dokážeme tyto osoby jasně rozlišit, připisuje-

me jim konkrétní činy a přitom mezi nimi vládne jednota a harmonie. Druhým aspektem 

je jednota. Papež František i nás, křesťany, vybízí, abychom vytvářeli krásnou harmonii, 

i když jsme každý jiný. Ta různost je také důležitá a krásná.   
(pokračování na str. 2) 
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Je to jako v orchestru, kde se každý 

nástroj odlišuje od druhého a také jejich 

zvuk je odlišný. Všichni jsou však ne-

zbytní pro hudební soulad, harmonii. 

Stejně jako v orchestru, tak i ve farním 

společenství si nikdo nemůže myslet, že 

by byl důležitější nebo významnější než 

druhý. Kdyby se totiž někdo z vás po-

važoval za důležitějšího nebo význam-

nějšího než je ten druhý, začíná tím 

smrtelná nákaza! Nikdo nemůže říci: 

„Já to tu řídím“. Stejně jako celá církev, 

také my jako farnost máme jedinou 

ností bych rád připomenul návštěvu 

dvou bohoslovců na neděli Dobrého 

Pastýře, Jana Lukeše a Petra Zadiny. 

Jsem moc rád, že nám přijeli poděkovat 

a zároveň nás povzbudit v modlitbě za 

duchovní povolání. Myslím, že i pro 

nás je dobré vědět, za koho se konkrét-

ně modlíme a podporujeme i finančně 

při sbírce na bohoslovce. Jménem nás 

všech jim děkuji a slibuji, že je budeme 

i nadále podporovat různými způsoby. 

Ať jim Pán žehná na jejich cestě ke 

kněžskému povolání, aby se stávali jeho 

dobrými nástroji na Boží vinici. 

     Děkuji všem, kdo se aktivně zapojili 

do oslav Zmrtvýchvstání Páně a také 

všem, kteří připravovali a vytvářeli zá-

zemí pro návštěvníky Noci kostelů. 

Zvláště Kristýně Řebíčkové a Josefu 

Roušarovi ml., kteří tuto akci organizo-

vali.      

hlavu, jediného Pána, a to Pána Ježíše. 

Kdo vede naši farnost? Pán Ježíš! Mů-

žeme to opravdu říci? Toto můžeme říci 

v síle, kterou nám dává Duch Svatý. 

Nikdo totiž bez Ducha Svatého nemůže 

vyslovit „Ježíš je Pán“. Kdo vysloví 

z hloubi srdce „Ježíš je Pán“, dává se 

cele do jeho služby, do služby jeho 

snoubence církvi, do služby bratřím a 

sestrám. Abychom byli dobrým or-

chestrem, který vydává libou harmonii, 

je třeba se sladit, společně cvičit. To 

nejde jinak než tím, že spolu žijeme, 

jeden druhému si nasloucháme, snažíme 

se pomáhat si, vytváříme mezi sebou 

pěkné vztahy, nesnažíme se na úkor 

druhých vyniknout, nepřehlížíme je, 

usilujeme být aktivní a užiteční atd. 

Především se však necháváme vést Du-

chem Svatým (dirigentem).  

     Doufám, že jsem nehovořil moc 

obrazně, že každý z nás také poznává 

své důležité místo ve farnosti, která má 

být harmonickým společenstvím 

s Kristem uprostřed. Toto vám vyprošu-

ji ve svých modlitbách a prosím i o vaši 

modlitební pomoc. 

     Z poslední doby života našich far-

•   M I L Í   F A R N Í C I   • 

Trvalé jáhenství  
Milí farníci,  

     chtěl bych vám něco říct o tom, 

k čemu se připravuji a co bude, dá-li 

Pán Bůh, mým „povoláním“ (byť už 

třeba v důchodovém věku). To, že se 

připravuji k jáhenské službě, jistě všich-

ni víte, protože otec Zdeněk to při růz-

ných příležitostech v kostele několikrát 

zmínil. Co mě k tomu přivedlo? Abych 

se přiznal, nikdy v minulosti mně myš-

lenka na jáhenství nepřišla na mysl. 

Tato otázka vyvstala teprve před několi-

ka lety. Určitě máme ještě v živém po-

vědomí našeho jáhna Vladimíra Krejčí-

ho, který v naší farnosti sloužil po mno-

ho let. Já jsem se s panem Krejčím 

dobře znal, velmi jsme si rozuměli. 

Když začal mít velké pohybové problé-

my a nemohl už sloužit u oltáře, byl 

jsem knězem, který zde tehdy zastupo-

val, vyzván k výpomoci při podávání 

svatého přijímání při mši svaté. Po jeho 

úmrtí (letos 23. června to budou 4 roky) 

„přišel“ krátce po tom první impulz, 

abych se zamyslel nad možností nahra-

dit službu poskytovanou zesnulým jáh-

nem. Následně jsem se tedy nejen cele 

vrátil k oltáři, ale moje služba se navíc 

rozšířila o pravidelné donášení eucha-

být? Co jáhen dělá? Celý cyklus forma-

ce byl rozložen do tří let a témata jed-

notlivých setkání formačního programu 

byla následující: 

     V prvním roce  - co je jáhenství, 

dějinný vývoj jáhenství a jeho biblický 

základ; teologie jáhenství (svátost svě-

cení ke službě), postoj trvalého jáhna k 

manželství, vztah jáhna a jeho rodiny, 

křesťanská rodina a svátost manželství; 

vztah k modlitbě - denní modlitba círk-

ve; mše svatá a eucharistie - východisko 

a základy, úcta eucharistie mimo mši. 

     Ve druhém roce – hlásání Božího 

slova: příprava na kázání (homilii), 

praktická homiletická cvičení; boho-

služba slova bez kněze, služba akolyty; 

katecheze: příprava na biřmování, pří-

prava dětí ke svátostem (zvláště na 1. 

sv. přijímání), příprava rodičů na křest 

dítěte, příprava na svátost manželství, 

udělování svátosti křtu, asistence svá-

tosti manželství; křesťanský pohřeb; 

svátostiny a žehnání; komunikace a 

pastorační rozhovory.  

     Ve třetím roce – charitativní služba 

jáhna, pastorační péče o nemocné a 

umírající, působení mezi nemocnými a 

obyvateli zdravotních a sociálních ústa-

ristie starým a nemocným lidem domů. 

Před 3 roky přišly další impulsy a oslo-

vení k tomu, že by bylo dobré začít s 

přípravou k trvalému jáhenství. Po mém 

rozhodnutí uposlechnout tyto výzvy 

následovaly pohovory na biskupství, 

zahájení formačního programu a přihlá-

šení k dálkovému studiu teologie a ná-

boženské výchovy. 

     Jáhenská služba nespočívá jen v té 

oblasti, ve které jsme většinou zvyklí 

jáhny vídávat, a to při mši svaté, jak 

oblečeni do alby a šikmé štoly přisluhu-

jí knězi nebo biskupovi, čtou evangeli-

um, vyzývají k pozdravu pokoje a pro-

pouštějí na závěr shromážděný lid. Jáh-

ni dnes slouží u nemocných, ve vězni-

cích, v domovech důchodců, v armádě, 

pohybují se v ekonomické a kulturní 

oblasti. Mohou být pověřeni i jinými 

charitativními službami nebo mít také 

podíl na vedení církevní obce (farnosti). 

Této potřebě byla také přizpůsobena 

naše vlastní příprava, která probíhá pra-

videlně na královéhradeckém biskupství 

v tzv. formačním kurzu. Program této 

formace byl rozdělen na několik okruhů 

se záměrem odpovědět na základní 

otázky: Kdo je jáhen? Čím má jáhen 

     Přeji požehnané prožití období 

prázdnin a dovolených. Ať vás Pán 

chrání na vašich cestách a při všech 

aktivitách. Všechny vás zdravím a žeh-

nám.  

o. Zdeněk  
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Skauti díky plesu podpořili děti z  dětských domovů  
      18. ledna 2014 proběhl v prosečské 

sokolovně již tradiční skautský ples, 

který připravoval Roverský kmen OLO 

JUMP. Cílem plesu bylo vybrat peníze 

pro Centrum Don Bosco v Pardubicích. 

Toto občanské sdružení pomáhá mla-

dým lidem z dětských domovů obstát 

v životě a postavit se na vlastní nohy i 

bez rodičů. Dává jim lidské zázemí a 

nahrazuje funkci rodičů poté, co ode-

jdou z dětských domovů. 

     V předchozích letech jsme podporo-

vali indického chlapce v jeho studiu. 

Protože ale již dostudoval, rozhodli 

jsme se podpořit tento regionální pro-

jekt ziskem z plesu, který činil 12 600 

v tísni. V pondělí 2. 6. jsme měli mož-

nost zúčastnit se slavnostního vyhlášení 

výsledků této ceny, které proběhlo 

v pražské Lucerně. Celým večerem 

provázela Ester Janečková. Ceny laure-

átům v jednotlivých věkových kategori-

ích předali Jindřich Hojer, Jiří Stránský, 

Jiřina Šiklová, Dana Němcová a Šimon 

Pánek. I když jsme žádnou cenu nevy-

hráli, byl to příjemný kulturní zážitek a 

celým večerem rezonovala dvě sdělení: 

„Díky, že se angažujete pro společ-

nost!“ a „Nepřestávejte a snažte se dál, 

má to smysl a jste potřeba!“ 

Pavel Vích 

Kč. 

     V sobotu 17. 5. jsme se vydali do 

Pardubic vybrané peníze předat a hlav-

ně poznat lidi, kteří se v pomoci dětem 

z dětských domovů angažují. Měli jsme 

možnost poznat i pár absolventů kurzů 

přípravy na život, kteří zrovna měli ten 

víkend setkání. Návštěva to byla pří-

jemná a utvrdili jsme se, že peníze po-

putují do správných rukou a že s nimi 

bude dobře naloženo. Více o tomto ob-

čanském hnutí je možné najít na 

www.dozivota.cz. 

     Díky této aktivitě jsme byli nomino-

váni na cenu Gratias Tibi, jejíž první 

ročník letos pořádala organizace Člověk 

     Milí farníci, chci  Vám  poděkovat 

za vaše modlitby,  kterými mě provází-

te. Bez nich, a to máte jistě všichni za-

žité, je člověk velmi slabý a leckdy 

„neschopný“. Modlitba je prostřední-

kem u Boha, posiluje, dodává srdci 

odvahu a upokojuje duši. Děkuji vám 

za ně. 

Josef Roušar 

tože to není záležitost jen svěcence a 

jeho rodiny, ale celé farnosti, má to pro 

ni velký význam a mohou se zúčastnit 

všichni farníci.      

vů; farní administrativa a ekonomika; 

slavení eucharistie – praktické náleži-

tosti; poslání církve v moderním světě. 

     Nyní se tato příprava pomalu chýlí 

ke svému závěru. Otec biskup Jan přijal 

letos v únoru při mši svaté v biskupské 

kapli, za účasti našeho otce Zdeňka, 

moji kandidaturu k trvalému jáhenství, 

v dubnu jsem z rukou biskupa Josefa 

přijal lektorát a v červnu ještě zbývá 

přijmout akolytát. Tyto kroky směřují 

k tomu, aby letos v září mohlo dojít, dá-

li Pán, ke svěcení. Celkem je nás ve 

formačním kurzu 16 mužů z celé králo-

véhradecké diecéze; tři jsou z Trutnova, 

pět z Hradce Králové, dva z Havlíčkova 

Brodu, dva z Červeného Kostelce a 

další z Pardubic, Běstviny, Proseče a 

Krouny. Ti z nás, kdo již vykonávají 

konkrétní službu ve farnosti nebo v ní 

plní určité poslání, budou vysvěceni 

přímo ve farních kostelech. To se týká 

kandidátů z Trutnova, Havlíčkova Bro-

du, Krouny a týká se to i mě. Ostatní 

budou vysvěceni v královéhradecké 

katedrále. Pan biskup má velký zájem 

na tom, aby, pokud je to možné, pro-

běhlo svěcení přímo ve farnostech, pro-

http://www.dozivota.cz
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Výtvarná soutěž NOC KOSTELŮ A KOSTEL SV. MIKULÁŠE 

Proseč) • Zvláštní ocenění poroty Mi-

chaela Hledíková (ZŠ Perálec) 

Kategorie 11-15 let: 
1. místo Leona Sodomková (ZŠ Pro-

seč) • 2. místo Michaela Renzová 

(GY Skuteč) • 3. místo Nela Doležalo-

vá (ZŠ Proseč) • Zvláštní ocenění poro-

ty Tomáš Binko (ZŠ Proseč) 

Vitráže: 
1. místo Kristýna Mrvišová (ZŠ Perá-

lec) • 2. místo Ondřej Müller (ZŠ Pe-

rálec) • 3. místo Radek Jehlička (ZŠ 

Perálec) 

Bez kategorie: 

Zvláštní ocenění poroty Dominik Skal-

ník (SZŠ Skuteč) • Zvláštní ocenění 

poroty Ema Sodomková (ZŠ Proseč) • 

Zvláštní ocenění poroty Marek 

Kašpar (ZŠ Proseč) 

     Podobně jako jsme v loňském roce 

vyhlásili k Noci kostelů fotografickou 

soutěž, tak jsme letos ve spolupráci se 

Základní školou Proseč vyhlásili soutěž 

výtvarnou. Do soutěže bylo přihlášeno 

celkem 56 prací dětí od 4 do 15 let. 

V pondělí 19. května se sešla odborná 

porota ve složení MgA Matěj Forman 

(režisér), Ing. Arch. Věra Junová 

(architektka), Mgr. Karla Nováková 

(učitelka),  MgA Marek Rejent 

(výtvarník), Mgr. Andrea Sodomková 

(výtvarnice). Porota vybrala celkem 32 

prací, které postoupily do veřejného 

kola. Během Noci kostelů návštěvníci 

hlasovali o nejlepší díla ve čtyřech kate-

goriích a výsledky jsou následující: 

Kategorie do 6 let:  
1. místo a zvláštní ocenění poroty Petr 

Herynek (MŠ Proseč) • 1. místo Moni-

ka Nguyenová (VK Zdeňka Kladno) • 

2. místo Alžběta Holanová (VK Zdeň-

ka Kladno) • 3. místo Ema Krečová 

(VK Zdeňka Kladno) 

Kategorie 7-10 let: 
1. místo Daniel Renza (ZŠ Proseč) • 2. 

místo Alžběta Dvořáková (ZŠ Perá-

lec) • 3. místo Iveta Pešková (ZŠ Pro-

seč) • 3. místo Zuzana Roušarová (ZŠ 

 

     Svatý Jan Zlatoústý má na svém 

náhrobním kameni nápis: „Bůh je pra-

men nevyčerpatelných milostí. Záleží 

jen na nás, s jak velkou nádobou přijde-

me sobě načerpat.“ 

     A proto choďme a třeba i bez nádo-

by, protože třeba máme dvě francouz-

ské hůlky a kde bychom potom asi tu 

nádobu nosili? O to víc otvírejme oči a 

svá srdce a dívejme se okolo sebe a 

vnímejme tu ohromnou krásu Boží pří-

rody a nepřestávejme ustavičně za 

všechno a všude Bohu děkovat. Každý 

den zde na zemi je nekonečná krása. A 

začíná ráno zpěvem ptáků k jeho chvále 

a každá květinka spěchá, aby už roz-

kvetla a vzdala hold svému stvořiteli. 

Stromy na zahradách a v lese se ve vět-

ru naklánějí a šeptají tu nejvroucnější 

modlitbu. A hory okolo nás nám říkají, 

jsme tu s vámi, lidé, abychom vás 

ochránily třeba před kroupami a povod-

děti, nám vás náš Pán poslal k naší vel-

ké potěše a radosti. Není na světě nic 

krásnějšího než ty vaše krásné a čisté 

dětské oči, vaše upřímná srdéčka. Když 

při vašich hrách vidím třepotat se vaše 

hlavičky, jste jak andělíčci v nebi. Tak 

tolik dobroty od Pána dostáváme stále a 

v každém okamžiku. Není to něco úžas-

ného? 

     Tedy berme a užívejme stále naplno 

vše od Pána a děkujme co nejvroucněji 

za vše. Za krásnou dobu postní, krásné 

Velikonoce, tajemství Zmrtvýchvstání 

Páně a nadcházející svátky seslání Du-

cha Svatého a svátek Těla a Krve Páně. 

Za každou mši svatou, kterou můžeme 

společně slavit, za krásně provedené 

bohoslužby a krásné zpěvy při nich a za 

Sv. otce Františka, kterého nám poslal 

také On. Za vše ostatní na co jsem třeba 

zapomněla, Veliké Pán Bůh zaplať. 

S. P. 

němi. Tedy neváhejme a přidejme se 

k tomu Božímu stvoření a pějme chválu 

celým svým srdcem. Pějme také chválu 

celým svým srdcem a se všemi našimi 

bližními bratry a sestrami za to, že se 

s nimi můžeme potkat a vzájemně se 

potěšit, vzájemně se milovat a také si 

říci, mám tě opravdu rád. Nezapomínej-

me na nikoho, kdo je třeba sám a moc 

se mu stýská. Ne nadarmo se říká, těžko 

je člověku samotnému. Proto neváhej-

me a neostýchejme se říci druhému, 

mám tě opravdu rád a jsem ve tvém 

trápení s tebou. Pomáhejme mu také 

svojí modlitbou, aby mohl unést ten 

kříž, který mu Pán seslal. Ale on nám 

každému dává jen tak velký kříž, který 

jsme schopni unést. Proto nereptejme a 

snášejme ho s trpělivostí.  

     Nikdy nezapomeňme vidět ve všech 

svých bližních Pána – On nás všechny 

stvořil k obrazu svému. Naši milí a milé 

Ohlédnutí  

     Všem, kdo se do soutěže přihlásili, 

děkujeme a výhercům gratulujeme. 

Všechny oceněné práce budou do 

prázdnin vystavené na základní škole 

v Proseči a přes prázdniny v kostele sv. 

Mikuláše v Proseči. 

Za organizátory Noci kostelů v Proseči 

Josef Roušar 
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Velikonoční Pohled pro misie  

při každodenní modlitbě myslet na 

všechny ty, kteří ve světě strádají nejen 

hmotně, ale mnohdy i tělesně a duchov-

ně. 

     Velmi si vážíme nejen vaší finanční 

podpory, ale i všech modliteb, kterými 

podporujete misijní dílo. 

Za Misijní klubko 202 

Jana Renzová a Veronika Roušarová  

Milí přátelé, 

     v neděli 23. března 2014, po mších 

svatých v Proseči a v Perálci, proběhla 

akce „velikonoční Pohled pro misie“. 

Za  dobrovolný př íspěvek dět i 

z Misijního klubka nabízely nejen origi-

nální vlastnoručně vytvořené pohledni-

ce, ale i velikonočně laděné zápichy do 

květináčů, papírové tulipány, křížky 

slepené ze sirek a kraslice. 

     Opět se potvrdilo, že máte misijního 

ducha a díky vaší štědrosti jsme 

z prosečského klubíčka odeslali částku 

ve výši 4 609,- Kč do Národní kancelá-

ře Papežských misijních děl, která výtě-

žek z akce využije ve prospěch chudých 

dětí v misiích. Jménem našich malých 

misionářů vám srdečně děkujeme. 

     Možná vás bude zajímat, že pro-

střednictvím aktivity Pohled pro misie 

se v roce 2013 vybralo v rámci naší 

republiky 144 566,- Kč. Částka přispěla 

k financování projektů Papežského mi-

sijního díla dětí, přičemž například 

v Guyaně mohlo být podpořeno 113 

dětí, kterým byla zajištěna výživa, zdra-

votní péče, oblečení a vzdělání. 

     Papež František nás často vyzývá 

k podpoře trpících a potřebných 

v misiích. Děti z našeho klubka se snaží 

Půjčovna koz 
     V čase prázdnin a dovolených mnozí 

přemýšlejí, kam vyrazit, kde se pobavit. 

Jednou z možností je i Western park v Bos-

kovicích. Unikátní westernové městečko s 

nefalšovanou atmosférou Divokého západu, 

vybudované ve starém pískovém lomu s 

romantickým vodopádem, nabízí návštěvní-

kům kromě mnoha divadelních představení 

i aktivní účast na různých kovbojských a 

indiánských dovednostech a také poněkud 

recesistickou službu - půjčovnu koz. O krát-

kou vycházku s kozou je nebývalý zájem 

snad i proto, že všechny prostředky získané 

provozováním "kozího venčení" jsou ve 

spolupráci s organizací Člověk v tísni pou-

žity na nákup koz pro chudé africké rodiny. 

E. S. 

     moc děkuji všem, kteří podporují naši akci sběru víček. Tato aktivita se roz-

běhla na více místech v naší zemi a je to dobře. Prosím, sbíráme stále, pokud 

bude mít veřejnost zájem a chuť ukládat víčka od lahví vody, minerálek, džusů, 

oleje, mléka, nápojů... Ještě patří malou zmínku o velké akci. V naší zemi  má 

sběr zmíněných víček pomoci dětem bojujícím s nemocí nebo postižením. Výtě-

žek recyklace je na náročnou léčbu dětí. 

Sbírám, sbíráš, sbíráme...  

Blíží se konec školního roku, který můžete s dětmi oslavit i rozloučit se 
Benefičním koncertem, který se koná v pátek 27. června 2014 

v 17 hodin u Panny Marie v Neratově. 

     Vystoupí mladí hudebníci a zpěváci z Hradce Králové, kteří se rozhodli 

uspořádat koncert a tím také pomoci. Vystoupí Michal Horák, vítěz řady pěvec-

kých soutěží a kapela Seiftiú. Vstup je dobrovolný. Finanční výtěžek bude na 

podporu nemocným dětem. Vítaná budou i plastová víčka, která mohou s sebou 

přinést i přítomní posluchači koncertu. 

Marie Soukalová  

Výlet do ZOO  
     Na šestou velikonoční neděli jsme 

s několika rodinami naplánovali hro-

madnou návštěvu Zoologické zahrady 

v Jihlavě, a protože počasí toho dne 

výletům přálo, nasedli jsme po ranní 

bohoslužbě do svých automobilů a vy-

razili na cestu. Po menších peripetiích 

s objížďkami a uzavírkami jsme se před 

polednem konečně shromáždili na sta-

noveném místě za branou ZOO a vyšli 

spíš tou absolutně nej atrakcí z celé 

ZOO dětské hřiště s obří skluzavkou, 

autíčky a skákacím hradem. Čas nemi-

losrdně plynul a doba odjezdu se nachý-

lila. Pro upomínku na vydařený výlet se 

setrvavší zbytek výpravy zvěčnil u ma-

lého jezírka (na fotografii chybí Jánovi 

a Štěpánkovi), ve které si děti předtím 

důkladně osvěžily unavené nožky.  

Marie Zelenková  

vstříc novým zážitkům. A skutečně 

bylo co obdivovat. Z bezprostřední blíz-

kosti a bez bariér jsme pozorovali dravé 

ptáky, líbil se nám hubený medvěd ma-

lajský i roztomilá mláďátka vydry malé 

a v expozici „africká vesnice“ jsme 

mohli svoje české děti na chvíli 

„odložit“ do výběhu ke kamarádským a 

trpělivým kozičkám kamerunským. Zdá 

se však, že pro naše ratolesti bylo nej-



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

Stavba nového kostela v  letech 1912—1913 
(6. část ) 

Z dávných zápisů  kroniky (přepis)  
za dělnictvo: "Požehnání budiž nad 

námi a pracemi a snahami našim". • 

Pan Ant. Boháč, obchodník za živnos-

tenstvo: "Od Boha čiňme počátek a 

bude dobrý pořádek". • Pan Alois Hery-

nek, za hasiče: "Boha vzývej, ruky při-

dej". • Pan J. Ventura za Orly: "I  váli 

větrové a obořili se na dům a nepadl, 

neboť založen byl na skále". • Pan J. 

Novák za Svatojosefskou jednotu: 

"Nikdo nemůže jiného základu položiti 

mimo ten, kterýž položen jest, jenž jest 

Ježíš Kristus". • M. Kusá za školní dít-

ky: "Bez Božího požehnání marné naše 

namáhání". •  

     Nedýchá z těchto hesel síla víry a 

důvěry v přispění Boží? Pečujte o svůj 

chrám Páně, odkaz to vašich otců, se 

stejnou ochotou a láskou, s jakou oni jej 

vystavěli! 

     Pro vzpomínku svatodušních svát-

ků  LP 2014. 

Marie Soukalová 

     Přemýšlím, co bych napsal do Věst-

níku. Přichází mi na mysl šťastná myš-

lenka. 21. září slavíme památku posvě-

cení farního chrámu Páně sv. Mikuláše. 

Otvírám pamětní knihu (farní kroniku) 

zrovna na straně 367, hustě popsané 

osobitým písmem nezapomenutelného 

dp. děkana Františka Martínka. Obsah 

mě plně upoutává a dojímá. Proto je 

tlumočím i laskavému čtenáři, zvláště 

tomu, kdo upřímně miluje svůj farní 

kostel. 

     26. května 1912 na Hod Boží svato-

dušní byla v Proseči vzácná slavnost 

položení základního kamene k novému 

kostelu. Pominu podrobnosti této slav-

nosti, vypíši jen texty jednotlivých po-

klepů na základní kámen, které mě nej-

více zaujaly. 

• Msgre a kanovník Dr. Fr. Šulc: "Ve 

jménu Nejsvětější Trojice Boží". • Dp. 

farář Fr. Martínek: "A já klásti budu 

řadem kamení Tvé a založím Tě na safí-

rech". • Dp. Jan Macháček: "Aj stánek 

Boží s lidmi a on přebývati bude 

s námi". • Dp. Ant. Kotyza: "Plesej, 

duše, Bůh je s námi, dotkni srdce svých 

se strun, ten jenž sídlí nad hvězdami, 

mezi námi zvolil trůn". • Pan Antonín 

Trkal, řídící: "Zpěvem k srdci, srdcem 

k vlasti". • Pan V. Petr, starosta: "Bohu 

ke cti, vlasti k oslavě!" • Pan Jan Feltl: 

"Nebude-li Hospodin stavěti domu, na-

darmo pracují, kteří stavějí jej" (žalm 

126.1) • Pan Theodor Vobejda, člen 

komitetu: "Když my Bohu jednou, on 

nám stokráte.". • Pan Theodor Jonáš: "A 

na té skále vzdělám církev svou". • Pan 

Vojtěch Plánička, obchodník a měšťan: 

"Komu se nelení, tomu se zelení". • Pan 

Jan Krejsa, starosta ze Zderaze: "Ve 

jménu Otce i Syna i Ducha Svatého". • 

Pan František Chadima, starosta v Bo-

ru: "Pomoc naše ve jménu Páně". • Pan 

Jan Hladík, starosta v Podměstí: "Bože, 

ku pomoci naši vzezři". • Pan František 

Křivka, výbor zábořský: "Vše ke cti a 

chvále Boží". • Pan Jan Dočkal, stavby-

vedoucí: "Když se ruka k ruce vine, pak 

se dílo podaří". • Pan Jan Bureš, zedník 
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     Bylo to na neděli III. po Velikonoci 

dne 28. dubna 1912., kdy jsme se sešli v 

milém nám kostelíčku naposledy. Bylo 

evangelium „Maličko a neuzříte mne a 

přečkal dob; hlasitý pláč ozval se v pro-

storách jeho, a mně samému i pro lítosť z 

loučení, i pro starosť z nastávající stavby 

bolestně svíralo se srdce. Ale potěšil 

jsem zase slovy: „a opět maličko a uzříte 

mne“ - doděláme se společnou pílí a 

pomocí Boží chrámu nového. Zároveň 

jsem oznámil, aby si odklidili pomníky, 

pokud tak neučinili, na hřbitov nový, aby 

pomohli při bourání a odklízení. V pon-
dělí vyklízen kostel, varhany, lavice, 

dlažba, chór, malý oltář; atd., křtitelnice 

dána do presbyteria. V úterý sešlo se více 

lidí, sražen byl s lodi kostelní šindel, dole 

sebrán a srovnán na hromádky, a ještě 

téhož dne k večeru v dražbě prodán za 98 

korun 50 haléřů, a ještě téhož večera 

odklízen. Mezi středou a nedělí 1.-5. 

května sejmuty latě, krovy, vazba, strop; 

vše roztříděno; co zdálo se vhodným k 

upotřebení, stranou dáno. Ostatního ale 

jen jako za lešení upotřebiti se mohlo. 

Od 3.-5. května zazdíval V. Otradovský 

staré presbyterium v triumfálním oblou-

ku, aby oltář a malba zůstaly neporušeny. 

Také ještě zakristie měla zůstati neroz-

bourána.  

opět maličko a uzříte mne.“ Užil jsem 

těch slov k rozloučení se s kostelem mi-

lým, v němž tolik pokolení se scházelo, 

modlilo, který tolik šťastných i zlých 
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     V neděli 5. května shromáždili jsme 

se poprvé v sále jednoty. Tam jsem pře-

nesl malý oltář Panny Marie Bolestné; 

zřídilo se podium pro harmonium, které 

zapůjčil dp. Kotyza. V průvodu za zbož-

ného zpěvu šli jsme ke starému kostelu 

pro velebnou svátosť a přenesli Ji do 

tabernákula malého oltáře v jednotě. Při 

těchto prvních službách B. prosil jsem 

osadníky, aby při zítřejším a následují-
cím bourání a odklízení laskavě vypomá-

hali. Neprosil jsem nadarmo. V pondělí 

6. máje sešlo se na 80 lidí s motykami, 

lopatami, kolečky a trakaři. Jedna čásť 

jich bourala zdi, a druhá čásť na druhé 

straně odklízela kamen a rum. A zase 

přešli bourači na druhou stranu, a odklí-

zeči také na opačnou, takže si nepřekáže-

li. Bylo tam jako na mraveništi. Do veče-

ra byl kostel rozbourán, to jest bez pres-

bytáře a sakristie.  

     Mezi 6.-11. květnem odklizeno, urov-

náno staveniště, odvezena velká čásť 

odkopávky hřbitovní, přičemž kdo měli 

potahy, vypomáhali povozy, jiní s koleč-

ky, trakaři, lopatami a motykami praco-

vali. Jest neuvěřitelno, jak ohromnou 

práci toto množství rukou v několika 

dnech zdolalo. Pohled na ochotu s jakou 

ten dobrý lid se přičiňoval, aby čím 
mohl, nejvíce ku stánku Hospodinovu 

postavení přispěl, vynucoval horké slzy z 

očí pozorujících, a byl pobídkou jiným, 

aby i oni díla se chopili. Lid evangelický 

s úžasem na divadlo to patřil.  

     V sobotu dne 11. května na večer vše 

bylo zhruba srovnáno. Tam, kde stával 

kdysi kostelíček, byla rovina, a kde hřbi-

tovní zdi strměly, vyrovnána kol kolem 

hora kamení. Nemoha v noci starostí 

spáti, chodil jsem uprostřed toho, pln 

soužení, dokážu-li to, či zda vyplní se na 

mne to biblické „hic homo coepit aedifi-

care, sed non potuit consumare“.  

     V pondělí dne 13. května 1912. pře-

vzal práci stavební mistr Jan Dočkal, 

původně z Vys. Mýta, který ale v Proseči 

se usadil, a vícero staveb - jako: hospodu 

č. 97., náš hřbitov, Planičkovo, Vávry 

Františka, rádnici, Skálovo, Vince Vobe-
jdy číslo postavil, a to k dobré spokoje-

nosti. Sám sobě též v Proseči číslo na 

litomyšlské silnici proti strojnímu mlýnu, 

tehdy Josefa Nováka postavil, a potom 

ženu opustil, a do světa odešel, a se spus-

til.  

     Vyměřovaly se za přítomnosti mé, 

velebného Pána Antonína Kotyzy a sta-

rosty Václava Petra základy. Tu k naše-

mu nemilému a nemalému překvapení 

ano leknutí ukázalo se, že osa věže ne-

chce jíti do osy projektovaného kostela, 

mělo-li staré presbyterium být spojeno s 

lodí. Chybovalo více než 2 metry, o ty 

šla věž více k západu. Tu by se musel 

triumfální oblouk jeho zbořiti, zdi pres-

Pak také těch schodů by i před věží, i ve 

věži musilo býti více, zaujali bychom 

větší kus náměstí, zúžili cestu mezi kří-

žem, a to nešlo. Tedy průměrná hloubka 

165 cm, což činilo 191.64 m3 zdiva zá-

kladního.  

     Dne 21. května 1912. započato s vy-

zdíváním zdiva soklového. Lišty soklové 

z pískovce budislavského dodal Václav 

Bartoš z Budislavi 46 m běžných, a Josef 
Střítezský z Budislavi 48 m 25 cm, do-

hromady 94 m 25cm za 282. 75 K s do-

vozem. Dle rozkazu pana biskupa Josefa 

Doubravy i dle návrhu konservátora B. 

Dvořáka stavělo se z opracovaného žulo-

vého kamene, neomítnutého- takzvané 

režné zdivo, rustiku,- do venku, a dovnitř 

z cihel. Tak se tou dobou u nás i v cizině 

renovovaly chrámy, i monumentální 

stavby. Viz děkanský chrám v Čáslavi, v 

Pardubicích a jiných více. Tím měla 

stavba obdržeti ráz archaistický a nésti 

charakter krajiny pokryté kamením. 

Ovšem i výhoda nesmírná byla v tom, že 

pro budoucnosť odpadla starost a výloha 

s opravami na omítce. Z té příčiny potom 

se muselo otlouci i presbyterium i zvoni-

ce. Ostění oken, a rohy kaplí polygonic-

kých utvořeny z cihel úřetických, rovněž 

všechny oblouky jimi sklenuty byly.  
     K tomu cíli lámán byl žulový kámen 

na pozemcích farních  a sice na horní 

části parcely 1797, a na mezi 1793, a 

pastvině 1788. a sice 113m3, jež zhotovil 

a svým potahem dodal František Chru-

dimský á 7 korun, tedy dohromady 791 

K. 34 m3 dodal ze svého František Chru-

dimský á 9 K= 306 korun. 59 párových 

vozů opracovaného tvrdého kamene zho-

tovili jsme ve vlastní režii; lámal jej 

František Netolický ze Zderaze 20 dní á 

4 K=80 K; dláta, jich ostření ve vlastní 

režii. Z toho odvezl Filip Kubík 49 vozů, 

a Václav Košnar 10 vozů za 76 K 80h, 

dílem z farních pozemků, dílem z tarasu 

u pole k domu č. 59 patřícímu u Podměs-

tí (Biskupský dům.) Pozdě jsme poznali, 

že jsme se ošidili; ale způsob té práce byl 

zde dosud neznámý; nikdo neporadil a já 

jsem to nevěděl. Ve vlastní režii by nám 
to přišlo alespoň o 500 K laciněji. Veške-

rý kámen lomový žulový i s dovozem 

okrouhle 200 m3 nás stál 1313 K 80h. 

Mimo to spotřeboval se veškeren kámen 

ze starého kostela a z velikých zdí hřbi-

tovních. Než nelze přeskakovati; práce 

rychle šla kupředu, pracovalo v prvním 

stadiu 14 zedníků a přes 30 nádeníků, 

takže před svátky svatodušními dokonče-

no položením soklové lišty zdivo soklo-

vé, a 26. máje 1912. na Hod Boží svato-

dušní slavili jsme památný okamžik po-

ložení základního kamene. 

 

Pokračování příště 

bytáře o dva metry protáhnouti k západu, 

aby vyústily do lodi. Podobně kaple zá-

padní o 2 m musela by být delší – aby 

symetrie zachována.   

     Nesnáz rozluštil jsem tímto způso-

bem: Mezi presbyterium staré a loď, a 

rovněž mezi západní kapli a loď vložily 

se 4 pravoúhlé výklenky, kterými obě 

kaple do lodi chrámové ústí, čímž stavba 

nabyla souměrnosti, větší členitosti a 
rozmanitosti a ztužení, jistě ku svému 

prospěchu, ovšem i mnoho práce jak na 

zdivu tak na vazbě výklenky ty přidaly. 

Nebo bez těchto výklenků obě kaple 

nepoměrně dlouhé by byly vypadly. 

Dvořák při kreslení plánů, nedal si té 

práce, aby terrain patřičně vyměřil. Ale 

dopadlo to dobře. Od vykopávky se plati-

lo; i tu sešlo se velké množství lidí, takže 

již druhého dne, totiž 14. máje byly zá-

klady pro loď, nové presbyterium a zá-

padní kapli byly vykopány. Provedeny 

byly do hloubky 140-180 cm, někde na 

skálu, jinde aspoň na tvrdinu pode dno 

hrobové. Mezi tím pilně sváženy veliké 

balvany žulové pro spodek základů. 

Krychlový obsah vykopávky byl 185,84 

m3. Vykopaná hlína hned se odvážela do 

průhonu. Balvany vozil Filip Kubík a 

Václav Košnar po dva dny dvěma páry 

koní z polí za humny, dílem z mezí při 

polích školních, dílem při polích farních. 

Platilo se formanovi denně 15 korun.  
     Od středy 15. máje do úterka 21. máje 

pracováno o vyzdívání základů až pod 

podlahu stavby. Hloubka byla u věže 2 m 

40 cm na horní pak straně u nové presby-

teře 90 cm, protože na horní straně byla 

veliká odkopávka, ještě po té první pla-

nýrce učiněna; na dolní pak stranu nutno 

bylo udělati velikou navážku, aby se 

docílilo roviny. Mohla ovšem se učiniti 

navážka ještě vyšší třeba o metr,- přišlo 

by tím presbyterium výše, ale báli jsme 

se to udělat, protože čím výše u zvonice 

jsme navezli, tím výše museli jsme pak 

prolamovat ve zvonici vchod do lodi; byl 

by z toho beztoho strach veliký, aby se 

nám tím průlomem nesesypala zvonice. 



 

Modlitba 
     Pane, ty víš lépe než já, že 

den ode dne stárnu, jednoho dne 

budu starý. Chraň mě před do-

mněnkou, že musím při každé 

příležitosti, ke každému tématu 

něco říct. Zbav mě velké náruži-

vosti chtít dávat do pořádku zále-

žitosti druhých. Nauč mě, abych 

byl uvážlivý a ochotný pomáhat, 

ale abych při tom nevrtal a nepo-

ručníkoval. Zdá se mi, že je ško-

da z přemíry moudrosti nerozdá-

vat, ale Ty, Pane, víš, že bych si 

rád udržel pár svých přátel. Nauč 

mne, abych dovedl mlčky snášet 

své nemoci a obtíže. Přibývá jich 

a chuť hovořit o nich roste rok od 

roku. Netroufám si prosit, abys 

mi dal dar s radostí poslouchat 

druhé, když líčí své nemoci, ale 

nauč mě trpělivě je snášet. Také 

se neodvažuji prosit o lepší pa-

měť, ale jen o trochu větší 

skromnost a menší jistotu, když 

se má paměť neshoduje s jejich 

pamětí. Nauč mě té obdivuhodné 

moudrosti umět se mýlit. Drž 

mě, abych byl jak jen možno 

laskavý. Starý morous je korunní 

ďáblovo dílo. Nauč mě u jiných 

odhalovat nečekané schopnosti a 

dej mi krásný dar, abych se také 

o nich dovedl zmínit. Mám vrás-

ky a šedivé vlasy. Nechci si stě-

žovat, ale Tobě, Pane, říkám – 

bojím se stáří. Je mi tak, jako 

bych se musel rozloučit, nemohu 

zastavit čas. Pociťuji, jak den ze 

dne ztrácím sílu a přicházím o 

bývalou krásu. Byl jsem pyšný 

na to, že se stále mohu měřit s 

mladými. Teď cítím a uznávám, 

že již toho nejsem schopen. Byl 

bych směšný, kdybych se o to 

pokoušel. Ale, Ty, Pane, říkáš: 

"Kdo věří ve mne, tomu narostou 

křídla jako orlovi". Dej mému 

srdci sílu, abych život přijal tak, 

jak Ty jej řídíš. Ne mrzoutsky, ne 

lítostivě se skleslou náladou, ne 

jako odcházející, ale jako vděčný 

a připravený ke všemu, k čemu 

mě Ty ještě povoláš. A k tomu 

mi dej všechnu sílu srdce. Amen. 

     Rady z 16. století připisované 

sv. Františku Saleskému. Čas jim 

však vůbec neubral na aktuálnos-

ti. 

Svá. 
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•   I N F O R M A C E   Z   O B L A S T N Í   C H A R I T Y   • 

     Dne 21. května jsme se s DS a STD 

vydali na výlet. Navštívili jsme pana Járu 

Pekaře ve Chmelíku, který preparuje zví-

řata, a to nejen ta z České republiky, ale i 

exotická z celého světa, hlavně z Afriky. 

Mohli jsme si zblízka prohlédnout vycpa-

niny např. zebry, buvola, pižmoně, divo-

kého prasete, tchoře, vodušky, daňka, sys-

la… 

     Většina vycpaných zvířat čekala na 

VÝLET DO AFRIKY  

Lenka Švecová, vedoucí Denního stacionáře/sociálně terapeutických dílen 

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31, 570 01, mobil: 731 598 809 

expedici do světa ke svým majitelům / 

lovcům. Zvířata vypadala jako živá. Pan 

Pekař nás také zavedl do dílny, zde zpra-

covávají kůže a dávají zvířeti „finální po-

dobu“. Mohli jsme si sáhnout na umělý 

jazyk, chrup, oči. Někdo si je i vyzkoušel a 

moc mu slušely.:) Dozvěděli jsme se infor-

mace o tom, jak takový lov probíhá a kolik 

peněz stojí odstřel a zpracování. Bylo to 

poučné a zajímavé. 

ZA PRODANOU TOMBOLU NA PLESE 
MÁME PEC DO KERAMICKÉ DÍLNY  

     Sokolovna v Makově ožila v sobotu 8. 

února 2014 příznivci a přáteli Oblastní 

charity Nové Hrady u Skutče. 

     Kdo už někdy ples pořádal, ví, co tato 

práce obnáší… přes starosti se sháněním 

cen do tomboly, zajištění programu, vý-

zdoba sálu, zajištění občerstvení a dalších 

a dalších věcí. 

     Ještě jednou bychom se k našemu plesu 

vrátili, a to poděkováním všem sponzo-

rům, kteří nám do tomboly ceny věnovali, 

a poděkováním všem zúčastněným, kteří 

si ceny v tombole zakoupili, protože pře-

devším díky jim jsme mohli dne 14. dubna 

2014 pořídit keramickou pec. 

Pořízením větší keramické pece se bude 

moci  více uživatelů i pracovníků podílet 

na výrobě keramických výrobků; máme 

novou kolekci užitkové a zahradní kerami-

ky, o kterou projevuje veřejnost zájem, a 

díky větší peci můžeme tyto výrobky 

v uspokojivém množství vyrábět. 

     Velké pozitivum přinese i pro uživatele 

služeb, kteří do keramické dílny přicházejí 

na pracovní a aktivizační činnosti. 

     Finanční příspěvek na koupi pece tak 

pomůže zkvalitnit život mnoha osobám a 

za to patří ještě jednou velké díky vám 

všem. 
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FARNÍ SPOLEČENSTVÍ 

Kalendář 

Proseč - intence 

Intence 
Čtení a žalmy: cyklus A 

16.6. Za Jana Groulíka a rodiče. 

17.6. Za Aloise Vobejdu, manželku a zetě Vojtu. 

22.6. Za Bohuslava Hromádku, syna Lukáše a celou rodinu. 

27.6. Za Marii Jiskrovou a její snachu a syny. 

29.6. Na poděkování za 60 let života a za dar víry pro celou 
rodinu. 

2.7. Na úmysl dárce. 

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

13.7. Za rodinu Břeňovu a Lněničkovu.                                               
čt: Břeňová Miroslava, Šplíchalová Zdena 

14.7. Poděkování za společný život, za zdraví. 

16.7. Za rodinu Chrudimskou a Kolářovou. 

19.7. Za vnučky, vnuky a pravnoučata. 

20.7. Za Josefa Dostála, bratra, rodiče z obojí strany a za živé i 
zemřelé z toho rodu.                                                                   
čt: Odehnalová Marta, Soukalová Růžena 

27.7. Za Danu Brabcovou, manžela a rodiny jejich dětí.                            
čt: Vobejdová Božena, Vobejda Miroslav 

30.7. Za Martičku Baťovou a rodiče. 

1.8. Za rodiče Burešovy a děti. 

3.8. čt: Hromádková Jana, Boštík Jan 

10.8. čt: Víšková Marie, Řebíčková Marie 

11.8. Za Kláru Javůrkovou. 

13.8. Za Josefa Malinského, syny Josefa, Jiřího a rodiče. 

15.8. Za Pavla Víška a rodiče. 

17.8. Za rodinu Odehnalovu, Švecovu, Rabovu.                                
čt: manželé Odehnalovi 

22.8. Za manžele Královy, dceru, jejich rodiče a sourozence. 

24.8. Za Anežku Lacmanovou, manžela a za živé i zemřelé z toho 
rodu. čt: Lacmanová Jana, Netolická Jana 

1.9. Za Marii Vobejdovou, manžela a vnuka Kamila. 

7.9. dětská  mše sv., čt: Eliška a Kristýna Bartošovy 

14.9. Za Josefa Kašpara.                                                                                       
čt: Ječmenová Anežka, Čermáková Anna 

21.9. Za Aloisii Vobejdovou, manžela a syna.                                                    
čt: Marie a Lucie Kulhavých 

28.9. Za rodiče Javůrkovy a jejich zemřelé děti.                                                   
čt: manželé Odehnalovi 

29.9. Za Václava Stříteského, Miladu Stříteskou a celý rod. 

29.6. Za Milenku Sodomkovou u příležitosti nedožitých 50-ti let a 
za Tomáše a Ludmilu Vágnerovy. 

3.7. Za nemocnou osobu. 

13.7. Za Františka a Marii Kulhavých a syna Františka. 

20.7.  Za Josefa Nešetřila, sestru Ludmilu, rodiče a celý rod - živé i 

zemřelé. Za Josefa Krčila, manželku, syna Milana, celý rod – 

živé i zemřelé.  
27.7. Za rod Renzů a Šplíchalů – živé i zemřelé. 

3.8. Za manžele Jiruškovy a Vladimíra Křenka. 

7.8. Na úmysl dárce. 

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

17.8. Za Františka a Vítězslavu Reslovy, jejich rodiče a 

sourozence. 
24.8. Za vnoučata, za dar víry a Boží požehnání. 

21.9. Za Anežku Kulhavou a Ladislava Kulhavého, oboje rodiče a 

švagrovou Růženu. 
28.9. Za Václava Pokorného, syna, oboje rodiče a celý rod. 

Perálec - intence  

Matičko, chraň všechny děti,  
aby byly radostí 
celé naší farnosti.  
Chraň je také o prázdninách  
při těch dětských hrách,  
aby bez úrazu prožily 
ty letošní prázdniny. 

Marie Šplíchalová 

  29. 6. neděle Slavnost sv. Petra a Pavla 

    Perálec: 11.00 poutní mše svatá 

  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 

   Proseč: 8.00 mše sv. ze slavnosti 

   Nové Hrady: 17.00 mše sv. s nedělní platností 

   Proseč: 18.30 mše sv. s nedělní platností 

  6. 7. neděle 14. neděle v mezidobí 

  Diecézní novéna 

  pouť na Chlumek pro vikariáty Chrudim a Pardubice 

    Ve farnostech nebudou nedělní mše sv. (kromě) 

    Chotovice: 14.00 poutní mše svatá 

    Nové Hrady: 18 - 20 svátost smíření, adorace 

  11. 7. pátek Česká Rybná:  15.30 mše sv. v domě u Černíků 

    Proseč: 18.30 mše sv. 

  13. 7. neděle 15. neděle v mezidobí 

    Proseč: 18 - 20  svátost smíření, adorace 

  16. 7. středa Nové Hrady: po mši setkání seniorů 

    Proseč: po mši setkání nad katechismem 

  20. 7. neděle 16. neděle v mezidobí   

    Příluka: 15.00  poutní mše sv. 

  27. 7.  neděle 17. neděle v mezidobí 

    Nové Hrady: 9.30 poutní mše sv. 

    Nové Hrady: 18 - 20 svátost smíření, adorace 

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

    Proseč: 18.30 mše sv. 

  2. 8. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

  3. 8. neděle 18. neděle v mezidobí 

    Proseč: 18 - 20 svátost smíření, adorace 

  7. 8. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

      18.00 mše sv. 

  10. 8. neděle 19. neděle v mezidobí 

          

  13. 8. středa Nové Hrady: po mši setkání seniorů 

    Proseč: po mši setkání na katechismem 

  15. 8. pátek Česká Rybná:  15.30 mše sv. 

    Proseč: 18.30 mše sv. 

  17. 8. neděle 20. neděle v mezidobí 

  24. 8. neděle 21. neděle v mezidobí 

    Nové Hrady: 18 - 20 svátost smíření, adorace 

  28. 8. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

      18.00 mše sv. 



Pravidelné bohoslužby                

  Proseč Nové Hrady Perálec 

NE 8.00 9.30 11.00 
PO 7.45     

ST 18.30 8.00  
ČT 7.45     

PÁ 18.30   
SO 18.30     

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: 31. 8. 2014. 
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Kalendář 

Nové Hrady - intence a žalmy  

 O prázdninách budou mše sv. v Proseči v pondělí a ve čtvrtek  
 pouze podle ohlášení neděli předem. 

 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 

Jediná věta  
Je v poli prostý skrytý kříž 

a vlastně to střed světa. 

Tam s modlitbou svou přicházím 

a s ptáky zpívám Bohu blíž 

odměnou mi jediná věta, 

v úsměvu květů ji nacházím. 

Jen lásky třeba, více nic… 

v srdci zní zvon ze zvonic 

jiného světa. 

P. Josef Čechal (léto 1990) 

Milí přátelé, 

     někteří z vás, kteří navštěvují faru častěji, mohli již sami okusit pohodlí 

nových židlí a komfort dalšího vybavení fary, které jsme mohli pořídit díky 

dotaci z EU přes MAS Litomyšlsko. Investice byla necelých 400 tis. Kč a 

pořídilo se 30 židlí, stůl, dataprojektor, promítací plátno, 6 oken do sálu a 

hlavně nové vybavení opravené kotelny (automatický kotel na pevná paliva, 

akumulační nádrž, čerpadla, rozvody atd.). Děkuji všem, kdo se svou prací 

zapojili do oprav. Především panu Boštíkovi za zednické práce a panu Rouša-

rovi za mnohé práce a organizaci oprav. Věřím, že tyto věci budou 

k dobrému užitku všem návštěvníkům fary. Přijďte faru navštívit a podívat 

se. 

ZM 

  29. 8. pátek Proseč: 17.00 mše sv. 

      po mši zakončení prázdnin - táborák 

  30. 8. sobota Nové Hrady: 17.00 zakončení prázdnin - táborák 

    Proseč: 19.00 mše sv. 

  31. 8. neděle 22. neděle v mezidobí 

  Pouť farností na Chlumek u Luže, mše sv. v 11.30 

    Ve farnostech nebudou nedělní mše sv. 

    Proseč: 18 - 20  svátost smíření, adorace 

  P. Zdeněk Mach bude na dovolené od 1.do 19. září, 

pořad bohoslužeb bude upřesněn později 

  7. 9. neděle 23. neděle v mezidobí 

  Žehnání školákům, učitelům a školních pomůcek 

  14. 9. neděle svátek Povýšení svatého kříže 

  21. 9. neděle 25. neděle v mezidobí 

    Nové Hrady: 8.00 mše sv. 

    Proseč: 10.00 jáhenské svěcení pana Roušara 

22.6. Za Františka a Annu Kampovy, rodiče, sourozence a dceru 
Marii. ž: Romana Poslušná 

25.6. Za víru pro děti, vnoučata a jejich kamarády. 

29.6. Za Pavla Brůnu a rodiče Tmějovy. ž: Anežka Nováková 

2.7. Za Jana Vícha, rodiče a ten celý rod. 

5.7. Za rodiče Nyklovy a Čermákovy, jejich rodiče a sourozence 
z obojí strany. ž: Růžena Odehnalová 

9.7. Za Ladislava Víška a otce. 

13.7. Za Josefa Chadimu a živé i zemřelé členy rodiny Chadimovi 
a Novákovi. ž: Vendula Nováková 

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

20.7. Za manžele Pohorskovy z Nové Vsi. ž: Dáša Nováková 

27.7. Za Josefa Sokola a rodiče. ž: Karel Vopařil 

2.8. Na poděkování za léta společného života. 

3.8. Za Annu Binkovou a syna Františka. ž: Petr Poslušný 

6.8. Na poděkování za dar života, za Boží ochranu a porozum-
nění rodin. 

10.8. Za Libuši Zahradníkovou, manžela a rodiče.                             
ž: Anežka Nováková 

15.8. Za Josefa Brůnu a živé i zemřelé z rodiny Brůnovy a Tmějo-
vy. 

17.8. Za Václava Šimka a manželku. ž: Vendula Nováková 

24.8. Za Josefa Chadimu a živé i zemřelé členy rodiny Chadimovi 
a Novákovi. ž: Růžena Odehnalová 

27.8. Za Marii Poslušnou a živé i zemřelé členy. 

3.9. Za rodinu Votroubkovou a duše v očistci. 

5.9. Za Marii a Stanislava Sokolovy, syna a dceru s rodinami. 

6.9. Za rodiče Víchovy a Kuchtovy, jejich sourozence a celý rod. 

7.9. Za manžele Beránkovy, zemřelé a žijící duchovní správce a 
duše v očistci. ž: Romana Poslušná 

8.9. Za Josefa Holomka manželku, rodiče z obojí strany a rod 
Urbánku. 

10.9. Za Josefa a Marii Bartošovy, rodiče z obojí strany. 

14.9. Za rodiny Rabovy, Votroubkovy, za manžele Beránkovy a 
duše v očistci. ž: Dáša Nováková 

Nová kotelna a vybavení  
farního sálu  

 


