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

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ 
Proseč • Nové Hrady • Perálec  

Milí farníci, 
     tento úvodník vám začínám psát z Itálie z Castel Gandolfa, městečka nedaleko Říma, 

kde prožívám krásné setkání kněží z různých koutů světa, kteří čerpají pro svůj život 

z bohatství spirituality hnutí Dílo Mariino. Tématem letošního setkání a s tím i duchovní 

obnovy byla vzájemná láska. Nejen, že jsme naslouchali pěkným přednáškám, ale i sami 

jsme zakoušeli během tohoto setkání hloubku a radost, když jsme si prokazovali drobné 

skutky obětavé lásky. Kromě toho bratři kněží také vyprávěli své zkušenosti s žitím této 

vzájemné lásky ve svých kněžských společenstvích a ve svých farnostech. Prožívali jsme 

velkou radost z tolika krásných plodů, které přináší život podle evangelia. I v našich far-

nostech můžeme vidět mnohé plody tohoto života a mnohé zůstávají našim očím i skryté.  

     Poohlédněme se, co jsme prožili v době adventu a Vánoc  v našich farnostech. Krás-

ným a hlubokým okamžikem bylo jistě prožití adventní duchovní obnovy s P. Janem Uhlí-

řem, který nás povzbuzoval na naší pouti za Kristem. Mnohé z nás oslovily jeho osobní 

zážitky a zkušenosti života víry. Už nyní se těšíme na postní duchovní obnovu. Jedním 

z plodů vzájemné lásky v našich farnostech byla již tradiční vánoční besídka. Mám radost, 

že mnozí z nás si dovedou najít čas a přijít, abychom vytvářeli přátelské společenství farní 

rodiny s Ježíšem uprostřed nás. Velmi mě těší, že tuto rodinu můžeme vytvářet i s bratry 

evangelíky a děkuji jim za krásné divadelní vystoupení z prostředí zvířátek, které bylo pro 

nás milým povzbuzením. Děkuji také všem vám, kteří jste s přípravou a průběhem besíd-

ky pomáhali, především ženám v kuchyni. Dalšími okamžiky radostného setkání byly 

poslední dny minulého roku, kdy se sešlo společenství starších manželů a na Silvestra 

odpoledne malé děti s rodiči a večer společenství mladších manželů. Byly to okamžiky 

vzájemného sdílení, her i děkovné modlitby. 

     Jiné vánoční aktivity  byly zaměřeny více k našim spoluobčanům. Jsou to Betlémské světlo, Modlitba za kraj, ve kterém žiji a 

Tříkrálová sbírka, skrze které se děti, mládež i dospělí snažili přinést alespoň kousek radostného poselství Vánoc (lásky Boží) 

lidem, kteří měli otevřené srdce. Díky Tříkrálové sbírce mohli i další lidé vyjádřit svoji velkorysou pomoc projektům pro po-

třebné lidi. Děkuji vám všem, kteří jste se do těchto aktivit velkoryse zapojili. 

Vánoční atmosféru podpořily svou krásou a živostí adventní a vánoční koncerty, ve kterých zaznívala radost z narozeného Dítě-

te a zároveň Pána celého světa. Děkuji všem pořadatelům i účinkujícím za tento líbezný vánoční dárek. 

Myslím si, že všichni vnímáme, jak se duchovní a kulturní rovina života vzájemně prolínají a doplňují. (pokračování na str. 2) 
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•   M I L Í   F A R N Í C I   • 
     Jeden moudrý kněz nám říkal, že vděčnosti není 

nikdy dost. Proto za uplynulý rok z celého srdce 

děkuji všem vám, kteří pro naše farní společenství 

cokoli dobrého konáte. Ať jsou to kostelníci či kos-

telnice, varhaník i varhanice, zpěváci a hudebníci, 

ministranti, lektoři, akolyté, členové pastoračních a 

ekonomických rad, ti, kteří uklízejí kostel nebo faru, 

starají se o květinovou výzdobu, pečují o různá spo-

lečenství, sečou trávu, odklízejí sníh, vytváří náš 

časopis, přispívají do něj články, fotografují, pomá-

hají připravit a uskutečnit různé akce atd. Omlou-

vám se, pokud jsem někoho zapomněl vyjmenovat. 

V neposlední řadě patří velký dík i vám, starým a 

nemocným, kteří obětujete své modlitby, nemoci, 

bolesti a různá trápení za naše farnosti. 

     V tomto roce, kdy slavíme 350. výročí od založe-

ní diecéze, přeji našim farnostem (i celé diecézi), 

aby o nás mohl platit zase o něco více úryvek ze 

Skutků apoštolů „Obec věřících měla jedno srdce a 

jednu duši.“ Cestou k tomu je život podle slov, která 

Ježíš svěřuje svým učedníkům: „Nové přikázání 

vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já 

jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle 

toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li 

mít lásku jedni k druhým." Ze vzájemné lásky totiž 

vyrůstá jednota srdce a duše a člověk zažívá přijetí, 

bezpečí a jistotu. Ať každý z nás může prožívat tyto 

důležité pocity v naši farní rodině. 

     To z hloubi duše přeji a milosti k tomu potřebné 

vám všem vyprošuji.  

o. Zdeněk    

Bůh je Láska  
     Zamyšlení se nad tím, co znamená být opravdovým křesťanem.  

Modlit se a chodit na mše? Myslím si, že to nestačí. Že se od nás žádá 

víc. Je třeba život v Bohu. A to je především láska. Láska, která se 

projevuje v mém životě, v rodině, v mých skutcích, v mých setkáních 

s lidmi – i vzdálenými víře. Neposuzovat, zda můj bližní chodí do 

kostela, nebo ne. Stále je to můj bližní, se kterým se setkávám, které-

ho chci mít ráda, protože v něm je Ježíš. On je v každém, On nerozli-

šuje, zda někdo věří, nebo ne. On miluje, protože je Láska nejvyšší, 

nejdokonalejší, je to Bůh. Bůh, v kterého věřím, že je dokonalá Lás-

ka, která mně dodává sílu a naději. V každém mém utrpení vlévá po-

koj do duše. 

Marie J. 

     Uplynul advent, sv. Mikuláše i vánoční čas i svátek sv. Silvestra a 

občanský Nový rok. Je tady čas zamyslet se nad tím, co jsme udělali 

dobře a co se nám už tak moc nepovedlo. A co zase, dá-li Pán, by-

chom měli udělat trochu lépe a jinak v tomto roce. 

     Teď je zde právě Týden modliteb za sjednocení všech křesťanů. 

Představuji si to jako obrovský, krásný a hodně silný orchestr a sbor, 

který krásně souzní a posílá ty své modlitby a prosby před Pána a on 

je ve své dobrotě a lásce určitě nenechá bez povšimnutí a rád je od 

nás přijímá. A proto bychom se měli zamyslet, co pro to můžeme 

nebo spíše jsme povinni udělat my sami na tom nejspodnějším stupín-

ku našeho žebříčku. Obrovský příklad nám dává náš Svatý otec Fran-

tišek. On začíná u těch nejpotřebnějších a nejmenších svých bratří a 

miluje je a pomáhá jim tou velkou a opravdovou láskou. 

     A proto se ohlédněme okolo sebe a snažme se pomoci, promluvit 

anebo se usmát třeba na souseda či kohokoliv a projevit mu lásku a 

vidět v něm všechny jeho dobré vlastnosti. Dokázat je vyzvednout i 

před druhými lidmi. Nehledět přitom na to, jestli je věřící katolík či 

jinověrec nebo ateista, vždyť před Pánem  jsme si všichni rovni a 

všichni jsme jeho děti. A večer při modlitbě Pánu poděkovat, že nám 

ho poslal, abychom se s ním mohli poznat. A to nemusíme dělat jen 

v týdnu modliteb za sjednocení křesťanů, ale každý den po celý život. 

Vždyť se říká: „Láska hory přenáší a tluče na nebeskou bránu“. Tak 

tedy, ať se to jen neříká, ale je to tak. Každý člověk má v sobě ten 

odlesk Boha a všichni jsme hříšní, ale budeme-li se na druhého dívat 

napřed na ty jeho dobré vlastnosti, než dojde na ty špatné, tak už ne-

budeme mít čas. A budeme ho mít rádi a dokážeme mu vše odpustit. 

Náš život pak bude mnohem lepší a šťastnější, protože bude prozáře-

ný Kristovým evangeliem lásky a my ho poneseme mezi ostatní. 

     Také bychom neměli zapomínat na staré, nemocné a opuštěné, 

snažit se jim pomoci v jejich opuštěnosti. Je to naše křesťanská po-

vinnost.  

     Ještě zbývá poděkovat panu faráři za krásné vánoční bohoslužby a 

za všechny celoroční starosti o nás a naši farnost – Bohu díky za vše. 

A také vám všem hudebníkům, zpěvákům i panu varhaníkovi – bylo 

to celý rok moc krásné – Bohu díky za vše. I vám všem, bratři a sest-

ry, ministranti a akolytové i všem, kdo se o náš kostel staráte a všem, 

kteří do tohoto kostela přicházíte, za krásné společenství s námi se 

všemi. Bohu díky za vše. A i vám, děti, maličké i ty větší, vždyť náš 

František říká, že když v kostele děti pláčou a i trochu zlobí, že je to 

nejkrásnější hudba. Bohu díky za vše. 

S.P.  

Ohlédnutí  

 

SPOLEČENSTVÍ DĚTÍ a Obecní úřad Perálec  
vás srdečně zvou  

NANA  ZIMNÍZIMNÍ  REJREJ  MASEKMASEK  
Čeká na vás plno her,  

hudba a tanec. 
Kdo nezapomene na masku, 

dočká se sladké odměny.  

V V SOBOTUSOBOTU  8. 8. ÚNORAÚNORA  2014 2014   
VEVE  14.30 14.30 VV  PPERÁLCIERÁLCI  

„„NANA  SÁLESÁLE““  

Dospělí v masce vítáni :-))) 
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Uskutečňuje se 
na faře v Nových Hradech 

každou druhou středu v měsíci 
po mši sv. v 8.00 hodin. 

     Rok 2013 byl rokem víry, témata 

jsme měli zaměřena na osobní prožívání 

víry na našich životních cestách. V le-

tošním roce bychom chtěli prožívat 

světlo víry a vzájemně se obohacovat 

v našich společných setkáních. V lednu 

jsme pozvali hosta jáhna Karla Dvořá-

ka, který nám promítal a vyprávěl o 

poutní cestě. Pouť uskutečnili ze Soluně 

na Velehrad. Jeli na kolech a denně 

šlapali průměrně 130 km. Denně se 

zúčastňovali mše sv. i navštěvovali dle 

možností místní památky. Bylo to pro 

nás obohacení a radost z jejich nových 

zkušeností. 

     Přijďte mezi nás a pozvěte i ty, kdo 

jsou doma sami. Všichni jste srdečně 

zváni. 

Animátor: Stanislava Vopařilová 

Setkání seniorů  

     Nejprve přijměte poděkování za optické brýle, ze kterých se raduji. Budou dob-

rým pomocníkem těm, kteří špatně vidí. Uvidí svět krásněji. Patří poděkovat za 

sběr známek z došlých dopisů. Prosím, ve sbírkách pokračujeme - k velké radosti 

se sešlo známek! Pak, že si nepíšeme! Pište a dopisem jeden druhého potěšujte. 

     Krátce před Vánoci jsme odeslali  85 kusů optických brýlí, 1.70 kg známek. 

Vám všem patří dík. Přátelé, moc prosím, pokračujte. Kam své dary doručit, znáte 

již z minulých informací. Můžete třeba i osobně - často se vídáme. Ještě se při-

mlouvám: aby známka měla opravdu cenu a byl možný za ni jistý nákup, buďte 

opatrní při odstřihování - raději větší okraj! Mám radost, jak jste dobře pochopili 

pomoc. Sbírka plastových víček je pomoc postiženým a nemocným dětem. Do 

projektu se může zapojit každý. Opravdu to nic nestojí! Plastová víčka sbírat! Na-

še pomoc je pro Sofinku a děti s podobným jejím postižením. Jsou žáda-

né všechny vršky ode všech potravin (víčka Pet lahví, mléka, oleje, minerálek, 

limonád, mléčných nápojů i sádla... potravinové). Je možné sbírat i víčka a pohár-

ky od svíček, ovšem skladovat a sbírat odděleně, jsou průmyslová. Až naplníme 

požadavek množství, odešleme. 

     Angažujte se na charitativní pomoci - sbírejte, sbírejte, sbírám... 

Marie Soukalová 

1. Palec je prst nejbližší. Začni se modlit za ty, kteří jsou ti nejbližší. Modlitba za 

naše drahé je milá „povinnost“. 

2. Dalším prstem je ukazováček. Modli se za ty, co učí, vzdělávají a pečují o dru-

hé. Sem patří učitelé, profesoři, lékaři, kněží. Potřebují podporu a moudrost, 

aby ostatním ukazovali správný směr. 

3. Další prst je největší. Připomíná nám naše vůdce! Modli se za prezidenta, po-

slance, podnikatele a další zodpovědné! Jsou to lidé, kteří řídí naši vlast, ovliv-

ňují veřejné mínění. Oni potřebují Boží vedení. 

4. Prsteníček! Mnozí se budou divit, je to náš nejslabší prst. Může to potvr-

dit každý učitel hudby na klavír. Připomíná modlitbu za slabé, zkoušené, ne-

mocné. Oni potřebují naše modlitby ve dne i v noci. Prsteníček nás zve modlit 

se za manželské páry. 

5. Přichází malíček! Nejmenší ze všech! Podobně malými se máme cítit právě 

před Bohem – před bližními. Písmo říká: „Poslední budou prvními.“ Malíček ti 

připomíná, aby ses modlil za druhé, za všechny ostatní, pak lépe pochopíš, jaké 

jsou tvé potřeby, a uvidíš je správným úhlem pohledu. 

modlitba - napsal papež František 

(přepsala Svá.) 

Do víru vášní, tance a smíchu, memento vážné zaznělo, 

a kněz nám sype v kostelním tichu svěcený popel na čelo, 

člověče, pomni, život je krátký, rok po roce ti přibývá, 

včerejšek již se nevrátí zpátky, a zítřek jistý nebývá. 

Člověče, pomni, že moc a sláva jsou jenom tretky bezcenné, 

až na tvém hrobě poroste tráva, kdo na tebe vzpomene? 

Za čím se honíš, co je ti milé, to jiný zase uchvátí, 

a žádná tvoje zmařená chvíle nikdy se více nevrátí. 

Že všechno skončí, když v prach se vrátíš, dokázat nikdo nemůže, 

jestli svůj život promarníš, ztratíš, kdo duši tvé pak pomůže? 

Jindřich Soukal (vzpomínka z jeho sbírky básní – Svá) 

Sbírám, sbíráš, sbíráme.  

Modlitba pro každý prst  

Popelec 

Strach a bezmoc,  
pár kroků 

oči se rychle otevřou. 
Zavíráš oči a vidíš, 

noříš se do cíle, 
do představy 

a míle kroků Ti lehké jsou. 

PP pro Tomáše  
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Dvacet let od založení Farní charity Nové Hrady  
     V prosinci uběhlo 20 let založení 

Farní charity Nové Hrady, která byla 

založena za P. Bohumila Šitavance. 

Naše motto: „uvádět slova evangelia 

v život a propojovat charitu s farností“. 

Naše služba byla dobrovolná. Začali 

jsme sbírkou na výstavbu hospice v 

Červeném Kostelci. Malá část obnosu 

nám mohla zůstat a to byl náš počátek 

hospodaření. K tomu jsme začali orga-

nizovat plesy, různé přednášky, kulturní 

večery, velikonoční a adventní trhy. Na 

trhy nám farníci věnovali své výrobky, 

které jsme mohli prodávat. Také jsme 

předváděli různé výrobky jako ukázky - 

pomlázky, perníčky atd. Vzpomínám si, 

jak Růža Odehnalová s Radkou Čermá-

kovou také po večerech vyráběly doma 

různé výrobky. Zásluhou dcery Sta-

nislavy jsme navázali kontakt s ÚSP 

Chvalčov Bystřice pod Hostýnem a 

jejich souborem Javorník. Několikrát 

soubor účinkoval na zámku v Nových 

Hradech, v kostele sv. Jakuba, ale i také 

na májové pobožnosti ve Chmelištích. 

Členové souboru byli ubytováni u Ode-

hnalů v Jarošově, během jejich pobytu 

jsme jim připravovali výlety po okolí. 

Dcera Stáňa nám začala vydávat místní 

charitní plátek, kde jsme širokou veřej-

nost informovali o našich službách. 

Práce nám přibývalo, ale naše touha 

byla začít službu pro lidi, kteří potřebo-

vali pomoc. Nebylo to lehké, nemohli 

jsme hned přesvědčit veřejnost o našem 

záměru, ale  nemohli jsme ani získat 

potřebné pracovníky. Když jsme jako 

první z charit uskutečňovali Tříkrálové 

sbírky, používali jsme soukromá auta 

na svážení a rozvoz pokladniček, ale i 

na plesy nebo sbírky šatstva. Musím 

vzpomenout Růžu Odehnalovu, manže-

le Božu a Josefa Sokolovy, Ludmilu 

Holomkovou, ale i mého manžela Jose-

fa a Michaelu Balcarovou nyní Krejčí, 

později manžele Čermákovy, Gábinu 

Pitrovou. Když jsme začali poskytovat 

profesně pečovatelskou službu, velice 

nám pomohli manželé Šilarovi. Také 

jsme sváželi nemocné na mši sv. Dle 

potřeby jsme začali i poskytovat osobní 

asistenci ve školách, pomáhala nám 

dcera Šilarových Radka. Také již na-

stoupila Jana Brůnová, duchovně jsme 

mohli více sloužit klientům. Později 

jsme i malovali v domácnostech, prali 

prádlo potřebným,  to vše na koleně 

doma. Pro mentálně postižené jsme ve 

škole v Chotovicích začali provozovat 

denní stacionář. Další a další služby 

jsme uváděli v život. Velká pomoc by-

la, když jsme získali malé zázemí 

v budově zdravotního střediska 

v Nových Hradech. V roce 2005 nám 

obec Chotovice darovala usedlost č. 31 

a tím podpořila naše záměry,  mohli 

jsme začít s rekonstrukcí a podat pro-

jekt, který již delší dobu jsme si 

s dcerou Stáňou snažily představovat a 

prosazovat. Poděkování patří všem, kdo 

nám pomohli, jak materiálně, tak fyzic-

ky, modlitbou aj. Jsme jistě rádi, že 

charita dále poskytuje služby pro po-

třebné v našem okolí. Tyto vzpomínky 

se mně vybavily při chození letošní 

Tříkrálové sbírky, kdy někdy zapomíná-

me na ty začátky, které vznikají za urči-

tých bolestí a neporozumění. Tříkrálové 

sbírky jsou dnes přijímány veřejností 

s pochopením, i děti jako Tři králové 

chodí s nadšením a přinášejí velkou 

pomoc pro služby charity. 

Stanislava Vopařilová      

     Ano, vzpomínám, že to bylo právě 

tak! Vrátili jsme se z poutního mari-

ánského putování v La Salette. Plni 

nadšení a radostného putování domlu-

vili jsme si, že se po návratu domů 

sejdeme. A tak se i stalo na naší faře. 

Zavzpomínali jsme, zhodnotili a ra-

dovali se z prožitých dnů v blízkosti 

Panny Marie. Setkání bylo velmi ži-

vé! Každý s něčím přispěl do hovoru. 

Povídání bylo hodně a zase hodně! Z 

velkého a bohatého povídání se na-

jednou dostala ke slovu docela malá a 

nenápadná zmínka. Návrh! Podívat se 

do Svaté Země. Odlet 27. února 2009, 

návrat 6. března 2009. Jako když vy-

střelí! Ruce přítomných vzlétly vzhů-

ru, aby potvrdily zájem a souhlas. 

Celých třistapětašedesát dnů žili jsme 

v těšení a přípravách na naši cestu. 

Přišel den odletu - Bratislava nad 

ránem, 0.55 hod. Dlouho to však ne-

byla pravda - i letecké společnosti 

mění své odlety. Další určený odlet 

1.25 hod. To bylo už doopravdy. Ná-

stup! Mnohému z nás na palubě leta-

dla se třáslo srdíčko vzrušením  - těše-

ním? „Zapnout pásy!“ Motory začaly 

hučet, letadlo rolovalo, motory po-

stupně se zapalují! Hukot – rozjezd – 

zvedáme se! „Pane, zůstaň s námi!“ 

Prosba každého z nás. Cíl - Tel Aviv! 

Vítá nás země Ježíšova! První setkání 

se zemí. Honem přispěchala, aby se 

představila velká bouře - takové bouř-

ky u nás neznáme! Příští dny byly 

krásné a slunné, naplněné poznáním a 

hlubokým prožitkem. 

    Milí přátelé, poutníci, poděkujme a 

zavzpomínejme pátého výročí! 

     Díky, Pane, dopřál jsi nám putovat 

ve Tvých stopách. 

Marie  Soukalová 

 

Fotografie: 

nahoře - Hora Blahoslavenství 

dole - Kostel Zvěstování v Nazaretu 

Vzpomínka na pouť do Svaté Země  
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Milí účastníci a dobrodinci, 

     ve dnech 4. a 5. 1. 2014 proběhla tradiční tříkrálová sbírka v našich městech 

a obcích Bor u Skutče, Dobříkov, Doubravice, Džbánov, Hluboká, Hrušová, 

Chotěnov, Chotovice, Jarošov, Javorník, Leština, Libecina, Mokrá Lhota, Nové 

Hrady, Nová Ves, Pěšice, Popovec, Pustina, Příluka, Řepníky, Střemošice, Bílý 

Kůň, Suchá Lhota, Zádolí, Střihanov, Zderaz, Proseč, Kameničky, Ovčín, Fili-

pov, Dědová, Jeníkov, Hamry, Chlumětín, Vortová, Perálec, Miřetín, Česká 

Rybná, Předhradí, Štěpánov, Radčice, Zbožnov, Lažany, Žďárec u Skutče, 

Skuteč, Kladno, Vojtěchov, Raná, Pokřikov, Oflenda, Oldřetice, Mokrýšov, 

Prosetín, Leštinka, Habroveč, Louka, Kvasín, Otáňka, Skála, Podskála, Vrběti-

ce, Dřeveš, Dubová, Havlovice, Mrákotín, Hlinsko, Trhová Kamenice, Moždě-

nice, Včelákov, Studnice, Miřetice, Svratka, Krouna, Otradov, Rychnov, Ho-

letín, Rváčov a Srní, pod záštitou Oblastní charity Nové Hrady. 

Prostřednictvím tohoto článku bychom rádi jménem Oblastní charity Nové 

Hrady vyjádřili obrovské díky všem starostům, kněžím, vedoucím a kolední-

kům za jejich ochotu a spolupráci při realizaci letošní sbírky. Nemalé díky patří 

také vám, dárcům, za příspěvky a vlídné přijetí Tří králů. A děkujeme i ostat-

ním dobrovolníkům, kteří jakkoli pomáhali a zasloužili se o bezproblémový 

průběh sbírky. 

Díky vaší štědrosti letošní celkový výtěžek činí 688 171 Kč. Tímto vaším da-

rem přispíváte na pomoc lidem v nouzi, kteří jsou na naši pomoc odkázáni. 

Částí výtěžku podpoříme rekonstrukci domu v Hlinsku, kde nově budou moci 

nalézt útočiště matky s dětmi v tíživé sociální situaci, a nákup vozidla se speci-

ální úpravou pro ambulantní služby. Část peněz je určena na humanitární po-

moc, konkrétně do Indie, na zřízení dětského večerního vzdělávacího centra v 

oblasti Karnataka. 

Děkujeme a přejeme Vám klidný a požehnaný rok 2014 

Oblastní charita Nové Hrady 

•   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   • 

Farnost Proseč  

Farnost Nové Hrady  

1 661,00  Bor u Skutče 

5 672,00  Česká Rybná 

3 185,00  Mířetín 

6 600,00  Perálec 

44 884,00  Proseč 

8 292,00  Zderaz 

70 294,00  CELKEM 

1 831,00  Dvořiště 

3 507,00  Chotovice 

5 907,00  Chotěnov 

4 673,00  Javorník, Vysoká 

4 034,00  Jarošov 

5 339,00  Leština 

6 171,00  Libecina 

1 361,00  Mokrá Lhota 

1 670,00  Nová Ves 

2 932,00  Nové Hrady 

4 680,00  Příluka 

3 404,00  Suchá Lhota 

45 509,00  CELKEM 

Tříkrálová sbírka 2014  

•   O H L É D N U T Í   Z A   T Ř Í K R Á L O V O U   S B Í R K O U   2 0 1 4   •  
     Letošní rok přál Tříkrálové sbírce 

nejen mimořádně teplým počasím, ale i 

štědrostí vás, milých dárců. Oproti minu-

lým ročníkům se také našlo více dobro-

volníků, ochotných zapojit se do koledo-

vání, takže nám šla „práce“ pěkně od ru-

ky. Malé koledníky jsme ozdobili papíro-

vými královskými korunami a slušivými 

oblečky, některé děti se dokonce staly 

„černým vzadu“ a nechaly si obličej na-

malovat načerno. Po krátkém požehnání 

na trávníku u kostela se pak jednotlivé 

skupinky rozběhly do všech stran a koutů.  

     Tříkrálová sbírka je spojena 

s žehnáním domů na začátku nového 

roku, při kterém se na dveře příbytků 

vyznačí svěcenou křídou nápis „K+M+B“ 

a příslušný letopočet. Jedná se o lidovou 

k symbolickému požehnání domu shora 

zmíněným nápisem. Ze zkušeností vedou-

cích skupinek víme, že zejména malé děti 

jsou vždy smutné a zklamané, když 

v některém z domů po zazvonění nikdo 

neotevírá.   

     Pro příští rok bych Tříkrálové sbírce 

kromě opakování letošního úspěchu po-

přála, aby se tentokrát našli malí koledníci 

také pro Českou Rybnou – přeci jenom, 

dětské koledování má svoje nezaměnitel-

né kouzlo a je zážitkem nejen pro děti 

samotné, ale i pro obyvatele domů. 

Ludmila Dostálová 

asistentka koordinátora 

místní Tříkrálové sbírky 

tradici, která se na svátek Tří králů vžila 

zejména ve střední Evropě. Písmena při-

tom nejsou iniciálami svatých tří králů, 

nýbrž počeštěnou zkratkou latinského 

„Christus mansionem benedicat“ neboli 

„Kristus žehnej tomuto domu“. 

     Velký dík patří všem dárcům, kteří 

podpořili dobrou věc finančním příspěv-

kem, a dětem a dospělým, kteří se zapojili 

do koledování. Děkujeme, že nezapomí-

náte také na sladké odměny pro malé krá-

le, kterým tak činíte nepopsatelnou radost. 

A pokud jste se dosud zdráhali otevřít 

dveře svých příbytků, vězte, že peněžitý 

dar je pouze na vašem svobodném uváže-

ní a nikdo se na vás nebude zlobit, když si 

jen poslechnete pěknou tříkrálovou pís-

ničku a případně svolíte také 
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     Každý z nás se může ocitnout 

z důvodu zhoršeného zdravotního stavu 

v situaci, kdy bude potřebovat pomoc 

někoho druhého. V takovém okamžiku 

většinou nastupují rodinní příslušníci, 

kteří se v případě potřeby snaží pomoci. 

V momentě, kdy rodina chybí nebo 

z jakéhokoliv důvodu nemůže pomoci, 

je možné využít služeb osobní asistence 

nebo pečovatelské služby. A co vlastně 

můžete od těchto služeb očekávat? Cí-

lem obou služeb je jednak pomoc a 

podpora při zvládání každodenních čin-

ností a úkonů, jako jsou úkony péče o 

vlastní osobu (tam můžeme zahrnout 

pomoc při oblékání, při přesunech 

z lůžka, při pohybu po domácnosti), 

pomoc při osobní hygieně (zajištění 

hygieny na lůžku nebo koupele), pomoc 

při zajištění stravy (jedná se o pomoc 

při přípravě nebo samotná příprava jídla 

a pití, pomoc s podáním), pomoc při 

zajištění chodu domácnosti (běžný 

úklid domácnosti, pomoc při topení 

včetně donášky dříví a uhlí, zajištění 

na předepsaném tiskopisu a podává se 

na kontaktním pracovišti místně přísluš-

né krajské pobočky Úřadu práce. Tento 

příspěvek na péči pak může být použit 

právě na úhradu poskytovaných služeb. 

     Využívání těchto služeb není „žádná 

ostuda“, je to pomoc, která by měla 

klientovi a jeho rodině přinést spokoje-

nost a klid a zbavit všechny případných 

výčitek a předsudků, že nejsou schopni 

náležitě zajistit péči o svého blízkého.   

     Podrobnější informace o obou služ-

bách a jejich fungování a potřebné kon-

takty naleznete na internetové adrese 

novehrady.charita.cz. Nebo se můžete 

přímo obrátit na vedoucího pečovatel-

ské služby a osobní asistence Bc. Josefa 

Šmolíka (tel. 733 161 623) nebo sociál-

ní pracovnici Janu Jílkovou (tel. 

731 598 802), kteří všem ochotně zod-

poví všechny dotazy týkající se posky-

tování těchto služeb.   

Jana Jílková Bc. 

 

nákupů) nebo také zajištění společnosti, 

která může být zaměřena na aktivizaci 

(luštění křížovek, hraní her). Jednou 

z činností pečovatelské služby je také 

zajištění doprovodu a dopravy charit-

ním autem například k lékaři nebo na 

úřad. 

      A jaký je rozdíl mezi osobní asis-

tencí a pečovatelskou službou? Osobní 

asistence je zpravidla poskytována kaž-

dodenně po dobu několika hodin, kdy je 

poskytováno větší množství výše uve-

dených služeb. Pečovatelská služba 

nemusí být poskytována každodenně 

(například 2x týdně v předem domluve-

ný čas) a je většinou zaměřena na po-

skytnutí jedné z výše uvedených služeb 

(např. zajištění nákupu, pomoc při zajiš-

tění hygieny). 

     Obě služby si klient musí hradit, ale 

v momentě, kdy není schopen zvlád-

nout všechny běžné úkony, si každý 

může zažádat o příspěvek na péči. Říze-

ní o přiznání příspěvku na péči se zaha-

juje na základě písemné žádosti podané 

Osobní asistence a Pečovatelská služba  

Vánoční besídka  
     Poslední pátek před Vánocemi se 

sešli pracovníci charity, uživatelé a 

jejich rodinní příslušníci na společ-

ném předvánočním posezení u kávy, 

vánočky a cukroví. Program začal 

mší svatou, kterou jsme slavili 

s otcem Zdeňkem. Potom následovalo 

pásmo koled v podání sboru uživatelů 

pod vedením Kristýny Řebíčkové a 

krátká scénka o narození Ježíška. 

Program jsme zakončili promítáním 

fotografií z  akcí, které jsem 

v uplynulém roce uspořádali, a kte-

rých jsme se zúčastnili. Posilněni na 

těle i na duchu jsme si vzájemně po-

přáli krásné Vánoce a šťastný nový 

rok. 

Ludmila 

Chadimová  

Sbírka hraček  
          Oblastní charita Nové Hrady u 

Skutče pořádá, již podruhé, Sbírku hra-

ček. Touto cestou vás chceme poprosit, 

abyste přispěli do sbírky, jejíž výtěžek 

rozzáří několik dětských očí. Darovat 

můžete nejenom hračky, ale i dětské 

knihy, skládačky apod. 

je Oblastní charita Nové Hrady u Skut-

če - Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi. Jejím posláním je před-

cházení popř. snižování míry sociálního 

vyloučení rodin s dětmi prostřednictvím 

kvalitní a profesionální spolupráce pra-

covníka s rodinou. Hlavním cílem je 

zvýšit sociální integraci a optimální 

fungování rodin s dětmi, u kterých exis-

tuje riziko ohrožení vývoje nebo je vý-

voj dětí přímo ohrožen v důsledku dlou-

hodobě obtížné sociální situace, kterou 

rodina nedokáže samostatně překonat. 

Těmto rodinám pomáhá například s 

vyřizováním běžných záležitostí podpo-

ra při hledání zaměstnání a uplatnění se 

tak na trhu práce. Společně se snaží 

najít vhodné bydlení pro rodinu nebo 

jim radí v případě exekucí a finančního 

hospodaření, doprovází je na úřady 

apod. 

Veronika Bálková 

Sbírka se uskuteční 
v neděli 9. 2. 2014 

v Proseči, 
Nových Hradech a Perálci 

po nedělní mši svaté.   

     Výtěžek poputuje do rodin, které 

jsou ohroženy sociálním vyloučením 

nebo jsou dlouhodobě v obtížné sociální 

situaci a nemohou si dovolit koupit dě-

tem hračku mnohdy ani na Vánoce ne-

bo k narozeninám. 

     Těmto rodinám pomáhá řešit jejich 

nepříznivou situaci služba, kterou zřizu-

•   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   • 

 



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 *     

* Od 30. 3. 2014 budou večerní mše sv. od 18.30. 
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Kalendář 

Proseč - pokřtěni: 
Jaroslav Václav Němec, Julie Maria Roušarová, 
Adam Pavel Víšek, Petr Lukáš Jan Müller, Karolína 
Ludmila Marešová, Lucie Marie Marešová, Jan 
Tomáš Herynek, Romana Lucie Severová, Jana 
Řebíčková a Petr Zavadil. 

Proseč - první svaté přijímání: 
Kristýna Sochová a Josef Dvořák. 

Proseč - oddáni: 
Lukáš Krema a Pavlína Pospíšilová, Lukáš Kadr-
mas a Michaela Skalová. 

Proseč - pohřbeni:  
Vladimír Petr Kamínek, Jindřich Karal, Božena 
Štorková, Marie Drahošová, Josef Bureš, Josef 
Kašpar, Marie Řebíčková, Josef Zelenka, Anežka 
Kulhavá, Ludmila Novotná, Jana Dostálová a Josef 
Posztos. 

Nové Hrady - pokřtěni: 
Matyáš Václav Roušar, Martin Karol Švarc, Daniel 
Jakub Krejčí, Matouš Štěpánek, Marek Šikl, Jana 
Šiklová, Tomáš Josef Štěrba, Jiří František Broulík 
a Klára Kateřina (Sienská) Brůnová. 

Nové Hrady - oddáni: 
Michal Záleský a Lenka Novotná, Martin Švarc a 
Helena Odehnalová, Roman Šikl a Lucie Dostálo-
vá, Jaroslav Bouška a Lenka Matějková. 

Nové Hrady - pohřbeni: 
Václav Kopecký, Josef Macák, Marie Poslušná, 
Jan Chadima, Josef Krejčí, Božena Kučerová, Josef 
Šplíchal, Josef Poslušný, Marie Linhartová, Jaro-
slav Kudrna, Božena Králová a Růžena Bartošová. 

Biřmováni: 
Jakub Brabenec, Tereza Chadimová, Václav No-
vák, Alžběta Vopařilová, Václav Pokorný, Jiří Bu-
ben, Barbora Boštíková, Petr Boštík, Vojtěch 
Boštík, Ondřej Renza, Jan Renza, Tereza Čermá-
ková, Adéla Zvárová, Barbora Zvárová, Hedvika 
Roušarová, Eliška Košňarová, Tereza Košňarová, 
Jana Nováková, Lenka Nováková, Marie Požáro-
vá, Ivana Přívratská, Marie Bartáková, Vít Přívrat-
ský, Kristýna Řebíčková, Jaroslav Zvára, Lucie 
Štěpánková, Romana Severová, Jana Řebíčková a 
Petr Zavadil. 

Ohlédnutí za rokem 2013  
v našich farnostech  

  2. 2. neděle svátek Uvedení páně do chrámu 

    Proseč: 17 - 19  svátost smíření, adorace 

  6. 2. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

    18.00 mše sv. 

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

    Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

  8. 2. sobota Perálec: 14.30 dětský karneval 

  9. 2. neděle 5. neděle v mezidobí   

Jarní prázdniny 10. – 16.2. 

  12. 2. středa Nové Hrady: po mši setkání seniorů 

   Proseč: po mši setkání nad katechismem 

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

   Proseč: 17.30 mše sv. (setkání st. školáků) 

  16. 2. neděle 6. neděle v mezidobí   

  20. 2. čtvrtek Chotovice: 10.00 mše sv. u sv. Josefa 

      17.00 náboženství 

  23. 2. neděle 7. neděle v mezidobí   

    Proseč: 14.30 Ekumenická bohoslužba 

    Nové Hrady: 17 - 19 svátost smíření, adorace 

  27. 2. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

    18.30 mše sv. 

  1. 3. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

    Proseč: 18.30 mše sv. 

  2. 3. neděle 8. neděle v mezidobí   
    Proseč: 17 - 19  svátost smíření, adorace 

  5. 3. středa Popeleční středa   

   Nové Hrady: 17.00 mše sv., udělování popelce 

    Proseč: 18.30 mše sv., udělování popelce 

  6. 3. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

      18.00 mše sv. 

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

    Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

  9. 3. neděle 1. neděle postní   

  12. 3. středa Nové Hrady: po mši setkání seniorů 

    Proseč: po mši setkání nad katechismem 

  13. 3. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

     18.30 mše sv. 

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

    Proseč: 17.30 mše sv., setkání starších školáků 

  15. 3. sobota Chrast 9.00 vikar. pouť mládeže za povolání 

  16. 3. neděle 2. neděle postní   

  19. 3. středa Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie 

   Nové Hrady: 17.00   

    Proseč: 18.30   

  21. 3. pátek Chotovice: 10.00 mše sv. u sv. Josefa - poutní 

    Proseč: 16.30 mše sv., setkání mladších dětí 

  22. 3. sobota Chotovice: 9.00 postní duchovní obnova 

  23. 3. neděle 3. neděle postní   

  27. 3. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

      18.30 mše sv. 

  30. 3. neděle 4. neděle postní   

    Proseč: 15.00 svátost smíření 



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: 30. 3. 2014. 
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Kalendář 

Proseč - intence a čtení  

Intence 
Čtení a žalmy: cyklus A 

 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 pravi-
delných bohoslužbách 
vyhrazeny. 

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

V tomto novém roce  
podáme si ruce  
a je naše přání, ať nás provází 
Boží požehnání. 

 

Pod ochranou Matky Boží  
chceme prožít každý den,  
všechno konat k chvále Boží  
z čisté lásky jen. 

 

Duchu Svatý, dárce světla,  
buď nám světlem v temnotách,  
spoléháme v pomoc tvoji,  
ať nemáme strach.  

 

2.2. Za živé i zemřelé členy rodiny Talackovy a Andrlovy. 

3.2. Za lásku a porozumění v rodinách. 

7.2. Za Michala Žežulku. 

8.2. Za Jaroslava Mareše a ten rod. 

9.2. Za Marii a Josefa Burešovy, dceru Marii, zetě Stanislava a 
Josefa a vnuka Josefa. čt: Lucie a Marie Kulhavých 

12.2. Za Josefa Nešetřila a živé i zemřelé z toho rodu. 

14.2. Za Vojtěcha Košňara a manželku. 

16.2. Za doktora Jiřího Bačkovského.                                               
čt: Eva Davidová, Marie Sodomková 

19.2. Za Josefa  a Emílii Povondrovy a syna Petra. 

23.2. Za Ludmilu a Václava Kubíkovy, děti, vnoučata a pravnou-
čata. čt: Miroslava Břeňová, Zdena Šplíchalová 

27.2. Za Antonína Bartoše, manželku, čtyři dcery a ostatní členy 
jejich rodiny. 

2.3. Za Jana Košňara, syna a jeho rodiče.                                 
dětská mše sv., čt: Adélka a Baruška Zvárovy 

5.3. Za Josefa Bílého a Miroslava Vobejdu. 

8.3. Na poděkování za dar života. 

9.3. Na poděkování za rodiny dětí, za vnuky a pravnuky.           
čt: Jana Hromádková, Jan Boštík 

12.3. Za Jiřího a Jindřicha Bulvovy. 

16.3. Za Josefa Kašpara, živé i zemřelé.                                           
čt: Božena Hromádková, Růžena Rejmanová 

19.3. Za Josefa Bílého a celou rodinu. 

23.3. Za Jiřího Javůrka a zemřelé sourozence.                                 
čt: manželé Odehnalovi 

26.3. Za Václava Košňara, manželku a syna a živé i zemřelé členy 
jejich rodiny. 

30.3. Za Josefa a Antonii Ječmenovy a celý rod.                             
čt: Anežka Ječmenová, Anička Čermáková 

2.4. Za sestru Majelu Feltlovou. 

6.4. Za Josefa a Marii Jílkovy, syna Josefa a celý rod.                 
dětská mše sv., čt: Jiřík a Kačenka Taláckovi 

11.4. Za Marii Sodomkovou, manžela a rodiče z obojího rodu. 

20.4. Za Vojtěcha Košňara, rodiče Soukalovy a Košňarovy, za dar 
víry pro děti a vnoučata. 

21.4. Za Annu Soukalovou, manžela a dceru. 

23.4. Na úmysl dárce. 

24.4. Za MUDr. Jiřího Bačkovského, živé i zemřelé. 

9.2. Za manžele Coufalovy, oboje rodiče, sourozence a celý rod 
Vašků a  Coufalů. 

16.2. Za Marii a Františka Kulhavých a syna Františka. 

2.3. Za Bedřicha Havla, dvě manželky, děti a sestru Marii. 

9.3. Za rod Šplíchalů a Renzů, živé a zemřelé. 

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

23.3. Za Annu Vágnerovou, její rodiče a zemřelé sourozence. 

6.4. Za Annu Sochovou, manžela, oboje rodiče a sourozence. 

13.4. Za Luboše Drahoše, rodiče a sourozence. 

9. 2. ž: Růžena Odehnalová 

16.2. ž: Anežka Nováková 

23.2. ž: Vendula Nováková 

2.3. ž: Michal Novák 

9.3. ž: Petr Poslušný 

16.3. ž: Karel Vopařil 

23.3. ž: Dáša Nováková 

30.3. ž: Růžena Odehnalová 

6.4. ž: Romana Poslušná 

13.4. ž: Anežka Nováková 

Perálec - intence 

Nové Hrady - žalmy  

 
 
 
Co budeme zítra jísti,  
čím se odívat.  
Otec, který ptáky sytí,  
bude o nás pečovat.  

 

Ať se všichni rádi máme,  
navzájem si pomáháme,  
aby radost měl  
milý Spasitel.    

        

Marie Šplíchalová 

  3. 4. čtvrtek Perálec: 17.00 svátost smíření 

     18.00 mše sv. 

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

    Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

  5. 4. sobota Chotovice: 16.30 mše sv. 

   Proseč: 18.30 mše sv. 

  6. 4. neděle 5. neděle postní   

  9. 4. středa Nové Hrady: po mši setkání seniorů 

   Proseč: po mši setkání nad katechismem 

  10. 4. čtvrtek Chotovice: 17.00 náboženství 

     18.30 mše sv. 

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

    Proseč: 17.30 mše sv., setkání starších školáků 

  12. 4. sobota Hradec Králové: 9.00 Diecézní setkání mládeže 

  13. 4. neděle Květná neděle   průvod s ratolestmi 

    Nové Hrady: 15.00 Křížová cesta na hrad 

    Nové Hrady: 16.00 svátost smíření 

  17. 4. čtvrtek Zelený čtvrtek     

   Nové Hrady: 16.30 mše sv., setkání mládeže + bdění 

    Proseč: 18.30 mše sv. 

  18. 4. pátek Velký pátek     

   Proseč: 16.30 obřady Velkého pátku 

    Nové Hrady: 18.30 obřady Velkého pátku 

  19. 4. sobota Bílá sobota     

   Proseč, Nové Hrady: adorace - bdění u hrobu 

   Proseč: 20.00 vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 

  20. 4. neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

    Nové Hrady: 5.00   

    Proseč: 9.30   

    Perálec: 11.00   

  21. 4. pondělí Velikonoční pondělí mše svaté jako v neděli 


