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FARNÍ SPOLEČENSTVÍ 
Proseč | Nové Hrady | Perálec  

Milí farníci, 
během posledních dvou měsíců jsme ve farnosti prožili mnoho 

pěkných událostí. Liturgický rok nám nabídl mnoho úžasných slav-

ností (Nanebevstoupení Páně, Seslání DS, Nejsvětější Trojice, Těla 

a Krve Páně, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova), ve kterých jsme oslavo-

vali Boží dobrotu k nám lidem. Milou průvodkyní se nám stala Pan-

na Maria, zvláště v květnu, měsíci jí zasvěceném. Rád bych se dnes 

zamyslel nad památkou Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Slaví-

me ji v sobotu po slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, neboť tato 

dvě srdce jsou velice úzce spojena a to nejen pokrevním příbuzen-

stvím, ale především ve svém úplném odevzdání Bohu Otci, který 

touží po naší spáse. Srdce symbolizuje v Písmu svatém celý vnitřní 

život člověka. Je proto místem pro Boží působení. Také Mariino 

Srdce je vstupní branou do jejího nitra a tedy i do vztahu s Bohem a 

s lidmi. Panna Maria jako Prostřednice všech milostí vše koná v 

úzkém spojení s Duchem Svatým, s ním se sjednocuje a jako jeho 

nástroj, podle přání svého Syna, s mateřskou láskou napomáhá svým 

dětem adoptovaným na Golgotě pod křížem. Mariino Srdce prahne 

po tom, aby k Ježíši mohla přivádět duše, za které On po probodení 

svého Srdce prolil i poslední zbytky krve. V čemž poznáváme jeho 

nejhlubší vyjádření lásky k nám lidem. Panna Maria se obracela k 

dětem ve Fatimě i na mnoha dalších místech slovy: „Modlete se, 

velmi se modlete za hříšníky. Mnoho duší jde do pekla, protože se za 

ně nikdo neobětuje a nemodlí.“  Mnozí katolíci se touto výzvou ne-

chali inspirovat a přinášejí různé oběti a modlí se za obrácení hříšní-

ků. Jedním ze způsobů modlitby je zasvěcení (svěření) lidí. Nepo-

skvrněnému Srdci Panny Marie papež Pius XII. zasvětil celý svět 

31. 10. 1942 a slavnostní zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny 

Marie Ruska a celého světa vykonal 24. 3. 1984 také papež Jan Pa-

vel II. Při mši sv. ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova jsme 

naše farnosti zasvětili Srdci Ježíšovu a na konci prázdnin na pouti na 

Chlumek je opět zasvětíme také Neposkvrněnému Srdci Panny Ma-

rie. Prosím vás, milí farníci, kteří jste tak ještě neučinili, přijměte 

tuto velkorysou nabídku milostí a zasvěťte své rodiny Panně Marii, 

naší nebeské matce a průvodkyni životem. Nejlépe, podaří-li se vám 

to, když se při tom sejde celá rodina. I já vám všem často vyprošuji 

pomoc a ochranu Panny Marie. 

Připomenu nyní některé události posledních měsíců více. Chci 

poděkovat všem, kteří přišli na vigilii Seslání Ducha Svatého prosit 

o jeho mnohé dary. Sešlo se nás asi 12 a byl jsem velmi mile pře-

kvapen, že dvě ženy přijely i z jiné farnosti, aby s námi zakusily 

krásu této liturgie. 

Pěkné chvíle s poutníky prožíváme v květnu u kapliček rozese-

tých po našich obcích. Jsou to chvíle nejen oslavy patrona kapličky, 

ale především okamžiky požehnání těmto obcím skrze mši svatou. 

Děkuji všem, kdo bohoslužby připravili a pěkně se o tyto kapličky 

starají. 

Letos nám Pán Bůh dopřál velmi pěkné počasí na slavnost Těla a 

Krve Páně, a tak jsme mohli uskutečnit velice krásné eucharistické 

průvody v Nových Hradech i v Proseči (možná by se letos hodil 
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Zprávy z Misijního klubka 
V pátek 15. května jsme se - naposledy v tomto školním roce - 

sešli na schůzce prosečského Misijního klubíčka. Začínali jsme ado-

rací v kostele sv. Mikuláše spojenou s modlitbou za uzdravení naše-

ho nemocného kamaráda. Mladší děti se potom - společně s rodiči - 

přesunuli na faru, kde pro ně byl připraven bohatý program. Prošli 

křížem krážem všemi světovými kontinenty a ještě si u toho užili 
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slunečník). V Nových Hradech jsme 

tento rok šli o kousek delší průvod, ne-

boť se podařilo jeden oltář umístit u so-

chy sv. Josefa u křižovatky na Rybníček. 

V Proseči jsme jako minulá léta prošli 

slavnostním průvodem po náměstí. Dě-

kuji všem, kteří oltáře a jejich výzdobu 

připravovali, také družičkám za ozdobe-

ní cesty Pánu Ježíši a jejich maminkám, 

že je na průvod tak krásně připravily a 

dětem pomáhaly.  

Měsíc červen je na většině škol měsí-

cem určitého účtování. Žáci mají vydat 

počet toho, co se během roku naučili. Po 

úspěšném zvládnutí všech zkoušek, tes-

tů, písemek atd. dostávají vysvědčení a 

mohou vyrazit na prázdniny. Ve farnos-

tech jsme prožili něco jiného. Nebyla to 

žádná zkouška, aby se zjistilo, co si děti 

pamatují, ale vyvrcholení několikamě-

síční intenzivní přípravy. Byly to dvě 

slavnostní události, při níž jedenáct dětí 

z našich farností poprvé přistoupilo ke 

svatému přijímání, a přijali eucharistii. 

Bratři a sestry, nyní jsou s námi spojeni 

nejen skrze křest, ale také skrze eucha-

ristii, která z nás činí jedno Kristovo 

tajemné tělo – církev. Stali se těmi, kdo 

s námi zasedají k jednomu stolu a živí se 

stejným pokrmem, darem Kristovy lás-

ky. Je to pro ně veliká posila do chvil, 

kdy již mají utvářet svůj pohled na svět 

a prohlubovat svůj osobní vztah 

s Ježíšem. Avšak stále potřebují pomoc 

svých rodičů i celé naší farní rodiny, aby 

tento vrchol nebyl zároveň koncem, ale 

naopak rozjezdem v životě s Ježíšem. 

Rád bych připomněl jejich jména, i když 

jsem je zmiňoval již v minulém čísle 

časopisu, abychom na mě mohli kon-

krétně myslet ve svých modlitbách. Jsou 

to Alžběta Dvořáková, Anežka Jánová, 

Matyáš Novák, Antonín Odehnal, Da-

niel Renza, Marek Soukal, Milan Třa-

sák, Michaela Veselá, Alena Zavadilová, 

Veronika Marková a Jan Odehnal. Milé 

děti, přeji vám, ať si udržíte celý život 

krásný a otevřený vztah k Pánu Ježíši, ať 

ho máte stále moc rády a nikdy nezapo-

mínáte na to, že Pán Ježíš vás nikdy 

nepřestane mít velmi rád. 

Přeji vám všem radostné a pokojné 

prožití období prázdnin a dovolených 

spolu s Ježíšem a Pannou Marií. K tomu 

vám také žehnám. 

O. Zdeněk 
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Misijní klubko              

na Noci kostelů 

V pátek 29. 5. 2015 – v rámci Noci 

kostelů – jsme v prosečském kostele sv. 

Mikuláše připravili „Misijní koutek“. U 

vstupu do kostela si příchozí návštěvníci 

mohli vybrat z bohaté nabídky misijních 

materiálů a získat informace o činnosti 

Papežského misijního díla dětí (PMDD). 

Měli též možnost přispět dobrovolným 

finančním příspěvkem na činnost PM-

DD. Výtěžek ve výši 1154,- Kč byl ode-

slán na projekt Pomoc dětem v misiích, 

který se zaměřuje na všeobecnou, kom-

plexní a systematickou pomoc chudým 

dětem v misijních oblastech. Podle po-

třeb konkrétní diecéze či misijní oblasti 

jsou ze získaných prostředků hrazeny 

léky, ošacení, školní pomůcky, stavby i 

opravy potřebných budov a center na 

pomoc trpícím dětem. 

Jménem Misijního klubka 202 všem 

dárcům srdečně děkujeme za jejich 

štědrost. 

Jana Renzová 

 

Sbírám, sbíráš,       

sbíráme 

Minulý týden jsme předali čtyři vel-

ké pytle víček z potravinových obalů. 

Převozníkem a doručovatelem se stal 

Toník Nekvinda, který víčka převezl do 

sběrného místa Neratov. Loňského roku 

o srpnové pouti v Neratově, které se 

mnozí z vás zúčastnili, jsme předali šest 

velkých pytlů nasbíraných víček. Víčka 

se stala našim vstupným do programu 

poutě. Přijal je pan Malý se slovy: 

„Vydržte, sbírejte, dál pomáhejte!“ Je to 

pro nás výzva a záleží na nás, na naší 

ochotě a zájmu výzvu přijmout. Já se 

přimlouvám, prosím, sbírejte dále. Vždy 

není možná pomoc druhému, využijme 

právě tuto chvíli, která nás vybízí. Je to 

kapka, kapička, která s druhou kapičkou 

utvoří kapku pomoci. 

Pokračujte, pomáhejte. 

Sběrné místo máme s laskavostí otce 

Zdeňka stále v kostele na známém místě. 

Všem vám sběratelům patří velký dík. 

Přeji krásné prázdninové dny. 

Marie Soukalová 
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spoustu zábavy a her. Na závěr si každé z dětí vyrobilo misijní po-

kladničku. Fotografie v naší farní fotogalerii na odkaze:  

h t t p : / / w w w . f a r n i s p o l e c e n s t v i . c z / i n d e x . p h p ?

option=com_phocagallery&view=category&id=167:misijni-klubko-

&Itemid=109 napovídají, že se dobře bavili – a to nejen při veselé 

hře se špagetami. Školáci využili příznivého počasí a z kostela se 

přesunuli na farní zahradu, kde se nejprve pořádně namaskovali 

barvami na obličej. Čekala je náročná výprava do africké džungle, 

kde by – jako běloši – neměli šanci splynout s okolím.☺ Na své 

cestě plnili nejrůznější úkoly a také prokazovali, že jako správní 

cestovatelé jsou dobří znalci místní flóry a fauny. Když překonali 

řeku plnou zubatých krokodýlů, museli do cíle doputovat společně 

se svým kamarádem, s kterým byli v tu chvíli spojeni nejen poutem 

přátelství, ale i pevně svázanými končetinami… Nakonec si nad 

ohněm opekli slaďoučké hady ze skořicového těsta, protože byli po 

náročné cestě značně vyhládlí.☺ 

A ještě malá hádanka na závěr. Víte, která léčivá rostlina se skrý-

vá pod lidovým názvem Lví zub? Možná budou mnozí z vás překva-

peni stejně jako naši malí misionáři - onou záhadnou rostlinou je 

pampeliška.☺ 

Od září se budeme opět pravidelně scházet, a to vždy každý třetí 

pátek v měsíci na faře v Proseči. Srdečně zveme předškoláky i mlad-

ší školáky z Proseče a okolí. Přijďte, rádi mezi sebou přivítáme nové 

kamarády. Informace o termínu a času schůzek najdete v našem Far-

ním společenství. 

Za Misijní klubko 202 Jana Renzová 

Otevřené oči 
Jaro pomalu, ale jistě odchází se všemi těmi nádhernými až zá-

zračnými kvítečky a květy té uchvacující Boží přírody. Jenom ta 

nejprostší květinka sedmikráska svou nevtíravou a prostou krásou 

kvete vytrvale po celý rok. Může být pošlapána, posečena a vždy 

znovu zazáří její prosté kvítky nám pro radost.  

A už je tu i doba sklizně. Květy stromů – bílé až přecházel zrak, 

se proměnily v krásné rudé a černé třešně. Jejich vůně a chuť je 

opravdu úžasná. Též jahody nechtějí být za nimi pozadu a jejich 

chuť je přímo z rajské zahrady. A všechno ještě plné všech možných 

pro nás potřebných vitamínů a stopových prvků. Tedy neváhejme a 

nahraďme ty citrusové plody a všechno jižní ovoce těmi našimi plo-

dy a dary a ušetřené peníze za jejich nákup nám zůstanou třeba pro 

potřebné. A to by bylo dobrých skutků? Vždyť celý život na této 

naší zemi, kterou nám Pán dal, je jedinečný.  

Jenom se nebojme a otevřme oči a nepřestávejme se dívat a pře-

mýšlet! Já jsem jedinečný – ty jsi jedinečný – a my všichni jsme 

opravdu jedineční. To je úžasné – kdo se mnou souhlasí, ať zvedne 

ruku! Ale to ještě nestačí. K tomu musíme být zajedno s těmi, které 

milujeme. Nemůžeme někoho doopravdy milovat bez zapření sama 

sebe. Ale dát na první místo tu pravou Boží lásku. A lásku ke svému 

bližnímu. Nedávat si žádné podmínky, ale milovat svého bližního se 

všemi jeho chybami, takového jaký je. Neoddávejme se lásce, aby-

chom byli svatí, potom bychom nemilovali nikdy, to ani Pán na nás 

nežádá a svatost nám může udělit jen On sám. A proto milujme 

všechny a stále, až do krajnosti. A nedívejme se na jejich chyby, ale 

zpytujme ty svoje chyby, máme jich každý opravdu dost. Jsme přece 

lidé hříšní. 

A to už by nám asi mohlo stačit a je toho dost; až budeme 

v parném létě sedět ve stínu třeba pod jabloní, tak máme o čem pře-

mýšlet. Tedy krásné léto plné radosti třeba i z toho, že umíme milo-

vat třeba ty sousedy od vedle. A moje milé děti, na vás jsem vůbec 

nezapomněla. Vždyť už jsou tu ty krásné dlouhé prázdniny. Tomu 
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také předchází vysvědčení. Samé jedničky jsou krásné, dvojky jsou 

také moc pěkné, trojky jsou moc dobré a k tomu ještě být dobrým 

člověkem, je nádherné. Vím, že jste se každý snažil, jak jen vám to 

šlo. Přeji vám tedy krásné dlouhé prázdniny. Užívejte si všechno 

dobré a buďte na sebe navzájem hodní a mějte se rádi. 

K tomu vám přejeme a budeme vyprošovat hodně Boží pomoci a 

ochranu Panny Marie a andělů strážných. Také všem mladým i všem 

středního věku a též panu faráři a všem, kdo odjíždějí na dovolenou, 

přeji šťastný návrat domů, otevřené oči a sbírání těch úžasných, 

krásných darů světa. 

S. P. 

Prosečská Noc kostelů 

Děkuji touto cestou všem farníkům, kteří se podíleli na letošní 

Noci kostelů. Velké poděkování patří zejména Veronice Roušarové, 

která se mnou připravovala instalaci děl P. Josefa Čechala a zajistila 

vyvěšení plakátů, dále panu Petru Rejmanovi, který dal k dispozici 

výstavní plochy a paní Aničce Černé za to, že velkoformátové autor-

ské „plakáty“ pana děkana po dlouhá léta tak dobře opatruje a že 

jsme je nyní její zásluhou mohli představit návštěvníkům kostela pro 

vzpomínku, potěchu i k zamyšlení. Děkuji také vám všem ostatním, 

kteří jste se v průběhu večera aktivně zapojili do různých činností a 

přispěli tak ke zdárnému průběhu této akce. 

Kristýna Řebíčková 

Z historie Podměstí - Kříž 
zápisky Podměstské kroniky  

V pradávných dobách, celá krajina, ve které žijeme, byla porostlá 

hustým věkovitým pralesem. Tam, kde se dnes ozývá zpěv skřiván-

ka, prozpěvujícího oráče, jenž pluhem obrací chudou ornici, tam 

před tisíci lety, proháněla se smečka vlků a kdesi v houštině ukryté, 

hověl si bručavý medvěd. Kraj vůbec hemžil se zvěří, a že i zubrové 

se zde kdysi zdržovali, dosvědčuje i kostra obra nalezená v blízkém 

Záboří, zvaném Salava. Když lidí přibývalo, zakládala se nová měs-

ta i vesnice. A tak koncem 13. století založeno bylo městečko Pro-

seč. Husté lesy byly posekány, vysekaná místa lesů poznenáhle zdě-

lána na pole a osada Proseč utěšeně vzrůstala. Již v r. 1344 vyskytu-

je se jméno Proseč v listu arcibiskupa pražského Arnošta z Pardubic, 

který tuto krajinu zdejší postupuje nově ustanovenému biskupu lito-

myšlskému Janu opatu Louckému. Obyvatel přibývalo, domky se 

množily a z Proseče se stalo městečko. A tu několik rodin nových, 

které vznikly novými sňatky, či snad se odjinud přistěhovaly, posta-
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Pozvánka                  

na bohoslužbu 

sobota 11. července 2015 
večerní mše svatá v 17.30 hodin 

U příležitosti výročí 155 let (1860) 

od postavení kříže nákladem osadníků 

v Podměstí - Proseč. Mše svatá ze svát-

ku Povýšení sv. Kříže. 

Sousedé, přátelé nejen Podměstí, 

přijměte pozvání. Po ukončení obřadu 

setkání a malé posezení v zahradě Čer-

mákových. 

Marie Soukalová  

Andrea Tornielli:   

„Kvítky                      

papeže Františka“ 

Bývají dny člověka v životě, že je 

mu tak hezky. Cítí vnitřní pohodu. Naro-

dí se, má svátek, dává slovo věrnosti 

svému milému, mohli bychom tak po-

kračovat... I mně se podařil pěkný den. 

Útlá knížka, kterou jsem dostala, mi 

pomohla pomaličku vstoupit, přiblížit 

se, poznávat papeže Františka. Úžasné! 

Jen po malé chvilce čtení se čtenář do-

stává do nenadálých situací, svědectví, 

přátelství i rozhovorů papeže Františka. 

Kniha vypráví o papeži, který je oblíbe-

ný v širém světě. On svoji věrnou prav-

divostí člověka naplňuje. Přichází z 

„konce světa“ k nám do Evropy. Přibli-

žuje se tak něžně, ale i rázně do našich 

srdcí. Jeho laskavost a dobrota je beze-

dná! Začtěte se do těchto řádků i vy. 

Tolik získáte pro sebe, jistě i vám bude 

hezky. Těžké se stane lehkým. 

svá. 

Matka Tereza:         

„Život“ 

Život je hra - hrej ji. 

Život je bohatství - ochraňuj ho. 

Život je láska - potěš se s ní. 

Život je záhada - pronikni ji. 

Život je slib - splň ho. 

Život je smutek - překonej ho. 

Život je hymna - zpívej ji. 

Život je boj - přijmi h o. 

Život je štěstí - zasluž si ho. 

Život je život - žij ho! 

připravila Marie Soukalová 

4 
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Radio Proglas slaví 

 

Určený den otevřených dveří Radia 

Proglas v Brně proběhl 13. června 2015. 

Od samého počátku byl celý den ve zna-

mení oslav 20ti let křesťanského vysílá-

ní. Dne 8. prosince 2014 uběhlo již de-

vatenáct roků od zahájení vysílání Pro-

glasu z prvního vysílače na sv. Hostýně. 

Tím vlastně vysílání vstoupilo do dvacá-

tého roku vysílání. Je tady důvod ke 

vzpomínání a oslavě. Otec Martin, ředi-

tel radia, se setkával s přáteli, s poslu-

chači i dárci podporovateli, se spolupra-

covníky, aby se všemi vzpomněl, jaké 

byly začátky, aby všem poděkoval osob-

ně za tak velké přátelství a přízeň. Vy-

zval přítomné, aby zůstali věrni  a i na-

dále přáteli a podporovateli našeho, va-

šeho radia. Bez vás a vaší štědrosti by 

vysílání nebylo. Ve světě jsou různá 

křesťanská rádia, média, kde je povinné 

finanční vyrovnání. Když jsme řekli 

svým kolegům, že my vysíláme z vaší 

štědrosti, z vašich darů, nad skutečností 

žasli. Díky vám, ať Pán štědře odplatí 

všem neznámým i blízkým svojí ochra-

nou a požehnáním. Řekl otec Martin. V 

programu dne bylo seznámení s redakcí 

Radia Proglas, s režií vysílání, s nahrá-

vacím studiem, ukázky práce techniků. 

Zajímavá poznání pro mnohé. V progra-

mu nechybělo ani občerstvení, zábava a 

hry pro děti, soutěže, dále i hudební a 

vzdělávací prodej CD, tiskovin. V po-

ledne byla vysílaná modlitba Anděl Pá-

ně. Uběhne zase jeden celý rok a Den 

otevřených dveří nás všechny pozve do 

svých prostor rádia. Věřím, že se usku-

teční zájezd naší farnosti. Podíváte se na 

známé místo, kde jste před časem mnozí 

stáli u vysílání polední modlitby a sami 

ji vedli. Vzpomínáte? Vím, čas běží... 

Váš KaPr Marie 

ČERVEN | SRPEN 2015  

vilo si obydlí o něco níže, a protože ono místo se nalézalo na svahu 

POD MĚSTEČKEM, nazvali onu osadu PODMĚSTÍ. Zvolna přibý-

valo usedlostí i v naší osadě, takže roku 1629 nalézáme zde již 15 

usedlíků. Rychtáře svého však ještě dlouhou dobu osada neměla a 

náležela k rychtě prosečské. Tak na jedné listině z r. 1636 jsou pode-

psáni konšelé: Matěj Vlček, Havel Uher a o sto let později Matěj 

Soukal a Jan Kuřík. Původně byla osada od Proseče poněkud oddě-

lena, což soudíme dle toho, že když po druhém požáru Proseče roku 

1868 (prvně vyhořela kolem r. 1400),  při němž i několik čísel v 

Podměstí lehlo popelem, byly konány základy pro domek č.p. 18, 

stojící těsně pod hostincem „Šumavou“,  nalezeno bylo množství 

lidských hnátů a lebek. Patrně pohřebiště. A také do poloviny min. 

století zachovala se hostinci na „Šumavě“ přezdívka „U křížku“. 

Patrně křížek stál v blízkosti „Šumavy“. Jinak žádných určitých 

zpráv o původu obce Podměstí nemáme. Obec nalézá se na mírném 

svahu pod Prosečí, od čehož, jak již je líčeno, má svoje jméno. Stře-

dem protéká potok Olšinka, který napájel dva rybníky, a sice jeden 

menší, zvaný „nádržka“, kde si mlynář nadržoval vodu. Na rozcestí 

u horního mostu stojí kříž - letopočet 1860. Původně stával dřevěný 

kříž na obecním pozemku u čísla 21(p. Houser Boh. a nyní Petr 

Müller). Protože tehdejší zbožní občané na levém břehu potoka byd-

lící, toužili po tom, aby i oni při pohřbu byli neseni okolo kříže, byl 

kříž přemístěn k silnici při cestě „Na Vávrově“. Hlavní cesta neved-

la, kde právě je nyní. Silnice vedla za vodou -  na straně kolem Sou-

kalů čp. 11 a 12. Kříž byl postaven nákladem ctitelů sv. Kříže. I text 

na kříži oznamoval, kdo nechal postavit kříž. Dále je opatřen nápi-

sem z Písma Sv. „Až já budu povýšen od země, všechny potáhnu 

k sobě“ (sv. Jan 12.32). V roce 1893 byl opraven nákladem osadníků 

Podměstí. Byl zajištěn dřevěným plůtkem. V roce 1920 byl opět 

opraven - korpus byl pozlacený a okolo postavený železný plot. Cel-

kový náklad činil 900.-Kč. Částku uhradili a věnovali podměstští 

katolíci na výzvu místního řezbáře dýmek a usedlíka Jana Matějíčka 

č.p. 51, který úpravu řídil a zajistil. 

Tolik ze zápisu kroniky Podměstí. 

5 

Čas se neptá. Přešly 

desítky let. Kříž se tak 

stal svědkem mnohých 

historických událostí v 

zemi. Za celý dlouhý čas 

působení u silnice pod 

lipami byl několikrát 

opraven. V současné 

době je po nedávné opra-

vě, kterou provedl re-

staurátor Petr Rejman z 

Proseče. Podstavec pod 

křížem byl očištěn, sle-

pen, doplněn a navýšen o 

novou pískovcovou zá-

kladovou desku. Železný 

kříž byl vyčištěn, povr-

chově upraven černou 

barvou a některé jeho 

části byly pozlaceny. 

Opravený kovový plůtek 

je vsazen do nové pís-

kovcové obruby. Upra-

veno je také okolí kříže. 

Marie Soukalová  
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Na faře to žije 
Rodinné centrum Mikeš oslavilo v prosinci loňského roku šesté 

narozeniny. Vždy po dvě dopoledne v týdnu se scházejí maminky 

s malými dětmi, aby si společně zazpívaly a něco hezkého si vytvo-

řily. Od ledna navštívilo centrum více než 350 uživatelů. Pravidelně 

na program dochází deset maminek s dětmi do pěti let věku. Rádi 

mezi sebou uvítáme i další maminky. Přijďte se mezi nás podívat 

☺. O letních prázdninách bude centrum uzavřeno. Těšíme se 

opět v září ☺. 

Více fotografií z dění v Mikeši najdete na našich webových strán-

kách: www.rcmikes.webnode.cz. 

Ludmila Dostálová 

Pro volné chvíle 

„Věřte, že fantazie je silnější než vědění. 

Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností. 

Že smích je nejlepším lékem na zármu-

tek. A věřte, že láska je silnější než 

smrt.“  

 

Autora citátu najdete v tajence. 

Řešení je uvedeno na str. 10. 

 

 

1. poranění 

2. představený kláštera 

3. papežská listina 

4. Izákův prvorozený syn 

5. horní končetina 

6. zkouška k ověření vědomostí 

7. egyptský vládce 

8. jedinečný exemplář 

9. služebník starožidovského chrámu 

10. latinsky „zdarma, bezplatně“ 

11. stoupenec Jana Husa 

12. vyznavač učení zavrhující dogma  

13. jeden z evangelistů 

připravila Eva Skalníková 

http://www.rcmikes.webnode.cz
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Na malou chvíli v Indii 
Na konci března letošního roku vypravili se na kontrolní cestu svého díla někteří členové rady PONS 21. Cesta vedla do 

indického Mansapuru. To je místo, kde tisíc Josefů z České republiky pomohlo finančně zvelebit a zkulturnit život. Postavit 

i kostel. Mansapur už není bezvýznamná vesnička v džungli. Je postaven úplně nový kostel, fara. Fara se stala domovem 

kněžím, kteří neodcházejí do terénu, kteří neodjíždějí - zůstávají ve farnosti. Přibyla i komunita sester, které tady žijí a jsou 

duchem naší nové školy. Mansapur žije, roste, vzkvétá! Stává se místem, kde jsou lidé doma a kam přicházejí a chtějí tady 

žít. Tak Bůh naplňuje modlitby těch nejposlednějších. Propojuje je s těmi, kteří mohou něco udělat. Něco dát druhému, spo-

jit se s lidmi a dárci v České republice. Je krásné přímo se dotknout Božího zázraku! Do školy v Mansapuru chodí už 200 

dětí. Do budoucna se počítá  až s 500 dětmi. A to je radostná skutečnost. Stále se nově projektuje, přistavuje, zvelebuje. 

Plánuje se začlenit do školy i dětské jesle a školku. Dále vyučovat angličtinu a tím zvýšit úroveň školy a dát absolventům 

větší šanci na další studia. Vzdělané děti mění společnost k lepšímu. O školu v Mansapuru je velký zájem. Dokonce se za-

čne i nově stavět 100 rodinných domků. Škola a kostel dala místu atraktivnost. Máme z toho velkou radost. 

 Ještě zmínka o projektu Adopce na dálku. Je to úžasná pomoc a podpora. Vzdělání odstraňuje negramotnost a pomáhá 

řešit současné a nové problémy. „Česká škola“ postavená sdružením PONS 21 se nachází v diecézi biskupa Petera Macha-

do; pečlivě tuto školu sleduje a raduje se z výsledků. Biskup Peter opětuje během roku i návštěvu v České republice. Rád se 

schází s aktéry těchto projektů. Je to milý a veselý pán s očima upřenými do budoucnosti, říká o něm otec Josef Suchár, 

který do Indie létá na návštěvy a ohodnocení českých staveb.  

V květnu letošního roku, na oplátku, přiletěl Peter Machado do České republiky. Neratov v Orlických horách je místem, 

odkud vzešla myšlenka pomoci Indii. Právě tam jsou ti věrní a praví přátelé! Při své letošní návštěvě jezdil s ing. Nekvindou 

a otcem Suchárem po místech milých, po farnostech, kde jsou adoptivní děti na dálku. Taky farnost Proseč podporuje fi-

nančními dary i projekt na vzdělání dětem. Není tomu dávno, kdy auto s návštěvou biskupa Petera Machado a jeho českým 

doprovodem zastavilo v Proseči před kostelem. Pozdravili ve svatostánku Krista, prohlédli chrámové prostory. Při odchodu  

v síni kostela otec Peter zahlédl vývěsku adoptivních dětí. Poznal, že jsou z jeho farnosti. Zastavil se, podivil se a od srdce 

se zasmál. Na obrázku byla právě dívka z jeho farnosti. Hodná, snaživá. Jednou se prý stalo, že nemohla překonat svoji chuť 

na něco sladkého. Jak to vyřešila? Chodila biskupovi do kanceláře tajně na bonbony! Rozesmátý biskup to vyprávěl svému 

českému doprovodu. A závěr? Usoudili společně, jak je svět malý, člověk se setká s indickým příběhem až ve střední Evro-

pě, v Česku. 

Přátelé, milí dárci, podporovatelé! Je to malá informace o vzdálené zemi, kde zanecháváme kousíček naší země. U srdce 

však hřeje, že naše podpora a pomoc má své dobré místo. Kéž nám dá Pán další nové a nadšené dárce a podporovatele. Ně-

kdy příště si povíme víc. 

dopisovatel CrN 

Jan Hus – osobnost a význam 
V červenci letošního roku si připomeneme 600. výročí upálení mistra Jana Husa. Tímto člán-

kem bych chtěl připomenout jeho osobnost a význam v našem národě.  

Jan Hus se narodil v Husinci v Jižních Čechách, přibližně mezi rokem 1363-1370. Přijal pří-

jmení z Husince po svém rodišti, později zkráceně Hus. Nižší školu navštěvoval v Prachaticích. 

Později na universitě v Praze se stal v roce 1393 bakalářem, v roce 1394 mistrem na fakultě svo-

bodných umění, roku 1398 na universitě vyučoval a v roce 1401 se stal knězem. V roce 1401-1409 

působil jako děkan filosofické fakulty, v letech 1409-1411 byl rektorem university. V této době 

rozvrhl rozdělení hlasů 3:1; pro Čechy 3 hlasy a 1 hlas pro cizince. Do této doby měli Češi 1 hlas a 

byli na universitě popelkou, 1 hlas měli Bavoři, 1 hlas Sasové a 1 hlas Slezané, mezi kterými půso-

bili Poláci a taky Němci. Na jeho návrh vydal král Václav IV. dne 18. ledna 1409 v Kutné Hoře 

Kutnohorský dekret, kde Češi dostali 3 hlasy a cizinci 1 hlas. Němci na universitě proti tomu povstali a koncem léta 1409 

z Prahy odešli v počtu do 20 tisíc a založili novou universitu v Lipsku. Tímto se Praha počeštila a ubylo nočních výtržností, 

které působili němečtí studenti. To byla Husova činnost pedagogická. 

Roku 1401 byl Hus vysvěcen na kněze a roku 1402 vstoupil na kazatelnu do Betlémské kaple, která byla založena roku 

1391. Hus zde kázal všemu národu o nápravě církve, která byla v té době v hluboké krizi. Existovali 3 papežové a každý 

říkal, že je ten pravý. Hus kázal zejména proti prodávání odpustků, což nazval svatokupectvím. Měl mnoho posluchačů 

z řad šlechty a věrnou posluchačkou byla i druhá manželka krále Václava IV. královna Žofie Bavorská. Kaple Betlémská 

byla při jeho kázání plná a navštěvovalo ji tisíce Pražanů. To byla jeho činnost kněžská a kazatelská. Roku 1414 byla kaple 

Betlémská uzavřena a Hus musel odejít z Prahy a kázal na venkově. Žil na hradech svých příznivců, na Kozím hrádku a 

Krakovci.  

Hus je také spisovatel. Napsal knihy o křesťanství „Výklad“ a „Postilla“, kde vykládá křesťanskou věrouku podle modli-

teb Otčenáš a Věřím v Boha a Desatera přikázání. V těchto knihách usiluje o pravé původní křesťanství. Odsuzuje v nich 

blahobytný život, lichvu, šizení, vydírání chudých, smilstvo, cizoložství, nestřídmost v jídle, nákladnost v šatech a zálibu ve 

světských radovánkách. Dalším jeho velkým dílem byla kniha „O svatokupectví“, kde kritizuje prodávání odpustků a všech 

církevních úkonů za peníze. Dále napsal „O šesti bludech“ a jakýsi křesťanský katechismus „Jádro učení křesťanského“. 

Ještě z Kostnice psal listy svým přátelům. To je jeho literární činnost jako velkého myslitele.  

Věnoval se i práci vychovatele mládeže. Napsal knihu „Dcerka“ s podtitulkem o poznání pravé cesty ke spasení. 

V deseti kapitolách nabádá k životu zbavenému světských neřestí. Jan Hus byl zakladatelem nového českého spisovného 

jazyka. Odstranil spřežky a nahradil je háčky. Svým pravopisem zahájil novou dobu českého písemnictví a jeho pravopis je 
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používán doposud. 

Dne 3. listopadu 1414 odchází Jan Hus s doprovodem a glejtem od císaře Zikmunda, zaručujícím, že se mu nic nestane, 

do Kostnice, kde se koná církevní koncil. Na koncilu se hájil za své učení. Nejdříve v Kostnici působil jako svobodný ob-

čan, později byl uvězněn v dominikánském klášteře. Do Kostnice přijeli též odpůrci Husovi a vedli proti němu žalobu. 

Z Čech to byli biskup Jan IV. Železný z Litomyšle, Štěpán Paleč, Michal de Causic, Ondřej z Brodu a jiní. Přidali se i profe-

soři z university z Lipska, kteří mu nemohli zapomenout dekret Kutnohorský. Hlavní soudce byl kardinál Petr Aliaský. Hu-

sovi nebyl platný nic Zikmundův ochranný glejt. Byl obžalován z bludů a prohlášen za kacíře. Dne 6. července 1415 byl 

ráno odsvěcen a ustrojen v potupné kacířské roucho. Za účasti císaře Zikmunda byl odsouzen k trestu smrti upálením a ještě 

ten den byl rozsudek vykonán. Popel z jeho hranice byl smeten a vysypán do rýnských vod, aby Čechové po něm neměli 

žádnou památku. 

Jeho životním heslem bylo „Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň prav-

du až do smrti!“ Tolik život a dílo mistra Jana Husa.  

Jaroslav Cibulka 

Stavba nového kostela 
v letech 1912 - 1913, 11. část 

Práce dlaždická: Antonínu Ctibůrkovi, mistru dlaždiči v Pardubicích,  za položení dlažby v chrámu, v sakristii, 

v presbyteři, v západní kapli, v předsíni, ve schodišti, na věži před chorem: cementová dlažba 341 m², 15 dm² a 80h = 272 

K 92 h, kamenná dlažba 32 m² 60 dm² à 1K 20 h = 39K ‚18h. Z našich dlaždic, urovnání, nivelování půdy, vápenná dobrá 

malta, cement na zalití, piliny na čištění, dva dělníky k jeho ruce – vše v naší režii –dohromady 307K 30h. 335 m² cemento-

vé dlažby od Františka Víška ze Zderaze za ujednanou cenu 607K 50h. 

Práce pokrývačská: Karlu Živnůstkovi, mistru pokrývačskému v Hradci Králové za položení taškové střechy na kostele 

ve výměře 764 m² à 17h – 129K 80h, a za podmazání taší ze spodu à 12h = 91K 68h – za opravu po zednících 15K, dohro-

mady 236K 56h. 

Práce klempířská: veškerou práci klempířskou na věži i na kostele s dvojím nátěrem zhotovil Bohumír Komínek, mistr 

klempíř z Litomyšle za 2498K 43h. Za rozličné drobné práce Adolfu Venzarovi, klempíři v Proseči, celkem 61K 4h. 

Práce sklenářská: firma B. Škarda, umělecký závod pro malbu na skle v Brně, dodala 28 oken z katedrálního skla 

v železných rámích, s drátěnými ochrannými sítěmi, v olově zasazená, a sice: 6 oken figurálních s podobami svatého Miku-

láše, sv. Petra, sv. Pavla, Panny Marie, sv. Františka Serafínského a sv. Barbory; ostatní mozaiková okna s bohatým rostlin-

ným ornamentem za dojednanou cenu 4228K. Dodatečně v roce 1916 v měsíci březnu pořízeno okno sv. Maří Magdaleny, 

jež darovala paní Marie Vilímková za ujednanou cenu 520K. K tomu dovozy, avisa a jiné, takže okna stála (i v sakristii a na 

věži) 4792,45K. 

Práce elektrotechnická: firma Josef Ježek v Hradci Králové postavila hromosvody se třemi jímajícími tyčemi na kostele, 

jednou na věži, 5m dlouhými, zlacenými Zengrovými svody, dvěmi měděnými deskami 1000 x 1000 mm, měděným drátem 

7 mm. Kompletně za 480K; k tomu dovoz a odvoz rekvizit 4,15K, tedy celkem 484K 15h.  

Práce truhlářská: František Tměj, závod truhlářský v Poličce dodal: 3 žaluziová okna do věže se zasklením, okováním a 

nátěrem = 250K, 2 hlavní dveře dubové = 285K, 2 modřínové dveře = 70K, 3 modřínové dveře = 96K, 24 kostelních lavic 

modřínových, dvakrát lakovaných = 1108K, zasklení sedmi dveří sklem katedrálním = 20K, jeden větrolap z modřínového 

dřeva zasklený katedrálním sklem 385K, 2 malé postranní lavičky modřínové = 145K, 2 velké lavice k rozmnožení počtu 

dřívějších 24 za 120K, 1 patronátní lavice 175K, 2 zpovědnice = 300K; dohromady 2954K z čehož slevil 65K, takže urov-

naná cena byla 2889K. 

Práce zámečnická: Stanislavu Soudnému, zámečnickému mistru v Poličce, zapraveno bylo: za okování dvojích hlavních 

dveří dvoukřídlých, každé 4 ozdobnými gotickými závěsy, klikami a štíty pocínovanými, silným zadlabacím zámkem, dvě-

ma zadlabacími zástrčkami, s přehazovacími rukojeťmi, do kamenných futer s vysekámín děr a usazením à 99K = 198K. 

Okování paterých jednokřídlých dveří jednoduššími zámky à 30K = 150K; dohromady 348K.  

Práce štukatérská: Robertu Hájkovi, štukatérovi v Praze, zapraveno za vyzdobení kazatelny 4 reliefi sv. evangelistů = 

400K. Poznámka: kazatelnu zhotovili jsme ve vlastní režii. Měla býti modelem, dle něhož později z umělého mramoru se 

měla zhotoviti nová, jako odlitek, až budou peníze. Prozatím, tato jest naprosto solidně ze železobetonu zhotovena, ve zdi 

silnými železy založena; zhotovil ji dle nákresu Božy Dvořáka, konzervatora a architekta, mistr stavební Jan Dočkal se zed-

níkem Janem Burešem.  

Práce malířská a natěračská: Antonínu Havlíkovi, malíři a natěrači v Proseči, zapraveno za malbu lunet, bílení, natírání a 

lakování celkem 462K. 

Práce zvonařská: Arnoštu Diepoldovi v Praze za vyzdvižení zvonu o dvě patra výše, upravení dvou velkých zvonů na 

válečková ložiska = 580K; sleva 40K = 540K; dovezení a odvezení dvou kladkostrojů a jiných rekvizit 6K 35h; dohromady 

= 546K 35h. 

Práce řezbářská: Jan Dušek, řezbář v Chrudimi, zhotovil vrch hlavního oltáře dle nákresu B. Dvořáka a myšlenky jeho 

Excelence p. biskupa J. Doubravy, dle školy prof. Kastnera, za 2448K. Splatil jsem po splátkách, viz účet. Témuž oprava 

tabulek na křížové cestě 19K; srážka 5%.  

Práce varhanářská: Josefu Koberlovi, staviteli varhan v Lomnici nad Popelkou, za rozebrání varhan v roce 1912, uložení 

jich ve faře ve zvláštním pokoji, jich opětné postavení v roce 1913 a vyčištění 351K 40h. Tato opravdu svatá duše měla dva 

syny, kteří měli závod jeho dále vésti, oba ve válce osudné zahynuli, on pak žalem nad tím zemřel v roce 1919. 

přepis z kroniky prosečské farnosti, do které zapsal farář františek Martínek, pokračování příště 
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Nové Hrady intence a žalmy 

Proseč intence a čtení 

čtení a žalmy  cyklus B 
O prázdninách mše sv. v Proseči v pondělí a ve čtvrtek 

budou pouze podle ohlášení neděli předem. 

 NE 28. 6. 13. neděle v mezidobí 

  Perálec: 11.00 poutní mše sv. 

  Nové Hrady: 17 - 19 svátost smíření, adorace 

PO 29. 6. slavnost sv. Petra a Pavla 

  Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

  Proseč: 18.30 mše sv. 

ČT 2. 7. Perálec: 17.00 svátost smíření 

    18.00 mše sv. 

PÁ 3. 7. Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

  Proseč: 18.30 mše sv. 

SO 4. 7. Chotovice: 16.30 poutní mše sv. 

  Proseč: 18.30 mše sv. 

NE 5. 7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

  Proseč: 9 - 19 celodenní adorace 

  Proseč: 17 - 19 svátost smíření  

PÁ 10. 7. Česká Rybná:  15.30 mše sv. v domě u Černíků 

  Proseč: 18.30 mše sv. 

NE 12. 7. 15. neděle v mezidobí 

ST 15. 7. Nové Hrady: po mši sv. setkání seniorů 

  Proseč: po mši sv. setkání nad katechismem 

NE 19. 7. 16. neděle v mezidobí 

  Příluka: 15.00 poutní mše sv. 

NE 26. 7. 17. neděle v mezidobí 

  Nové Hrady: 9.30 poutní mše sv., farní den 

  Nové Hrady: 15 - 17 svátost smíření, adorace 

SO 1. 8. Chotovice: 16.30 mše sv. 

NE 2. 8. 18. neděle v mezidobí 

  Proseč: 17 - 19 svátost smíření, adorace 

ČT 6. 8. Perálec: 17.00 svátost smíření 

    18.00 mše sv. 

PÁ 7. 8. Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

  Proseč: 18.30 mše sv. 

NE 9. 8. 19. neděle v mezidobí 

ST 12. 8. Nové Hrady: po mši sv. setkání seniorů 

  Proseč: po mši sv. setkání nad katechismem 

PÁ 14. 8. Česká Rybná: 15.30 mše sv. 

  Proseč: 18.30 mše sv. 

SO 15. 8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

  Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

  Proseč: 18.30 mše sv. 

NE 16. 8. 20. neděle v mezidobí 

NE 23. 8. 21. neděle v mezidobí 

  Nové Hrady: 17 - 19 svátost smíření, adorace 

Perálec intence 

29.6. Na poděkování a prosbu za požehnání a dar 
víry pro rodinu Soukalovu a Vopařilovu. 

1.7. Na poděkování. 

3.7. Za Vojtěcha Košňara, živé i zemřelé rodu. 

4.7. Za Žofii a Františka Petrasovy, syna Františka 
a živé i zemřelé z toho rodu. 

5.7. Za Aloisii a Miroslava Zvárovy, Josefa Bureše 
a za živé i zemřelé z toho rodu.                         
čt: Adélka a Baruška Zvárovy 

12.7. Za rodinu Břeňovu a Lněničkovu, za živé a 
zemřelé. čt: manželé Dastychovi 

15.7. Za Jana Groulíka a rodiče. 

16.7. Na poděkování za společný život. 

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

24.7. Za Boží požehnání a dar Ducha svatého. 

25.7. Za Boží požehnání, zdraví a sílu pro celou 
rodinu. 

26.7. Za Danu Brabcovu, manžela a rodiny jejich 
dětí. čt: Božena a Miroslav Vobejdovi 

2.8. Za Štěpána Šplíchala, za živé i zemřelé z toho 
rodu.                                                                     
čt: Miroslava Břeňová , Zdena Šplíchalová 

3.8. Za pátera Dominika Javůrka. 

9.8. Za Josefa a Antonii Ječmenovy a živé i zemře-
lé celého rodu. čt: Anežka Ječmenová,       
Božena Hromádková 

12.8. Za S. M. Kláru Javůrkovou. 

14.8. Za manžele Královy, dceru a jejich rodiče. 

15.8. Za Pavla Víška a rodiče. 

16.8. Za rodinu Odehnalovu, Rabovu a Švecovu.     
čt: manželé Odehnalovi 

23.8. Za Anežku a Václava Lacmanovy, syna Mirka a 
dceru Marii.                                                         
čt: Jana Lacmanová, Jana Netolická 

24.8. Za manžele Burešovy a děti s rodinami. 

6.9. Za Jana Černého, jeho otce a celou rodinu.   
čt: rodina Černých 

13.9. Za rod Feltlů, Škorpišů a Štiků.                                   
čt: Marie Sodomková, Eva Davidová 

2.7.  Za Josefa Mlynáře, rodiče, švagra, synovce a 
celý rod. 

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

12.7.  Za Marii a Františka Kulhavých a syna Fran-
tiška. 

19.7.  Za Josefa Nešetřila, sestru Ludmilu, rodiče a 
celý rod, živé i zemřelé. Za Josefa Krčila, man-
želku, syna Milana a celý rod, živé i zemřelé. 

26.7.  Za rod Renzů a Šplíchalů, živé i zemřelé. 

2.8.  Za Annu Sochovou a Annu Helešicovou. 

9.8.  Za Justina Josefa Michla. 

16.8.  Za Františka a Vítězslavu Reslovy, jejich rodi-
če a sourozence. 

6.9.  Na úmysl dárce. 



 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 

www.farnispolecenstvi.cz 

Kalendář 
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  Proseč N. 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     

Časopis pro vnitřní potřebu farností  Proseč, Nové Hrady a Perálec.   
Duchovní správa: Mgr. Zdeněk Mach, tel.: 603 275 062, e-mail: farnispolecenstvi@centrum.cz. 

Uzávěrka příštího vydání: 30. 8. 2015, e-mail pro posílání příspěvků: fs@1969.cz. 

Pravidelné bohoslužby 

Řešení tajenky: ROBERT FULGHUM 

1. rána, 2. opat, 3. bula, 4. Ezau, 5. ruka, 
6. test, 7. faraon, 8. unikát, 9. levita, 10. 
gratis, 11. husita, 12. unitář, 13. Matouš 

Taky vás obtěžují komáři a klíšťata? 
Recept, který funguje! Koupíme 1 skleničku Francovky-Alpa. 

Do ní vložíme 15ks hřebíčků (koření). Necháme 24 hodiny v klidu 

za občasného promíchání. Při vycházce do lesa, do přírody natřeme 

všechny partie, které nejsou zahaleny v oblečení (nohy, ruce, krk). 

Tekutina člověku mile voní, ale komára a klíště odpudí.. Natírejte 

dobře, zvláště děti. Bio repelent působí až 3 hodiny. Za zkoušku 

vlastní výroby dobře působícího prostředku to stojí. U nás tento pro-

středek proti dotěrnému hmyzu velmi dobře funguje. Doporučuji. 

Přátelé, nedejte se!:) 

Svá. 

29.6. Za Pavla Brůnu a rodiče Tmějovy. 

1.7. Za rod Víchu. 

3.7. Za rodinu Odehnalovu. 

4.7. Za rodiče Vítkovi a Kuchtovi a sourozence,   
za živé a zemřelé těchto rodů. 

5.7. Za rodiče Nyklovy, Černínovy, sourozence a 
rodiče z obojí strany. ž: Romana Poslušná 

8.7. Za Marii Halouskovou a manžela. 

12.7. Za Marii Novotnou a manžela, jejich rodiče, 
vnoučata a pravnoučata.                                     
ž: Vendula Nováková 

15.7. Za Josefa Sokola a rodiče. 

19.7. Za Václava Šimka, rodiče, Martu a Václava.     
ž: Dáša Nováková 

22.7. Za Kateřinu Jandovou, manžela a syna. 

26.7. Za manžele Válkovy a rodiče. ž: Karel Vopařil 

29.7. Za Marii Poslušnou, sestru a rodiče. 

1.8. Za rod Vopařilu, za živé i zemřelé členy. 

2.8. Za manžele Pohorskovy. ž: Anežka Nováková 

5.8. Za Václava Kladivu, Anežku a Josefa Škeříka. 

9.8. Za Libuši Zahradníkovou, manžela a rodiče.   
ž: Petr Poslušný 

12.8. Za Jaroslava Jirsáka a Josefa Chadimu a jeho 
rodinu. 

15.8 Za Josefa a Annu Brůnovy, za živé i zemřelé   
z rodiny Brůnovi a Tmějovi. 

16.8. Za rodiče Duchoslavovy a dceru Marii s man-
želem. ž: Vendula Nováková 

19.8. Za Jaroslava Jirsáka a manželku, za Josefa 
Chadimu a jeho rodinu. 

23.8. Za živé i zemřelé z rodiny Chadimovi, Nová-
kovi a duše v očistci. ž: Dáša Nováková 

2.9. Za Františka Veselíka, Josefa a Růženu Ceno-
rovu a rodinu Sekerovu. 

6.9. Za Marii a Stanislava Sokolovy.                             
ž: Michal Novák 

9.9. Za Josefa a Marii Bartošovy a rodiče z obojí 
strany. 

13.9. Za rodiče Drahošovy, Váškovy, Václava Šimka 
a rodiče. ž: Karel Vopařil 

Nové Hrady intence a žalmy 

ČT 27. 8. Perálec: 17.00 svátost smíření 

    18.00 mše sv. 

PÁ 28. 8. Proseč: 17.00 mše sv. 

    po mši sv. zakončení prázdnin - táborák 

SO 29. 8. Nové Hrady: 17.00 zakončení prázdnin - táborák 

  Proseč: 19.00 mše sv. 

NE 30. 8. 22. neděle v mezidobí 

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

  Ve farnostech nebudou nedělní mše sv. 

  Proseč: 17 - 19 svátost smíření, adorace 

  Od 31. 8. do 18. 9. bude P. Zdeněk Mach na dovolené. 

  Pořad bohoslužeb bude upřesněn později. 

NE 6. 9. 23. neděle v mezidobí 

  Žehnání školákům, učitelům a školních pomůcek. 

NE 13. 9. 24. neděle v mezidobí 

PÁ 18. 9. Proseč: 16.30 setkání ml. dětí (Misijní klubko) 

NE 20. 9. 25. neděle v mezidobí 

  Nové Hrady: 8.30 mše sv. 

  Proseč: 10.00 mše sv., farní den 

NE 27. 9. 26. neděle v mezidobí 

PO 28. 9. Slavnost Svatého Václava 

  Proseč: 8.00 mše sv. 

  Nové Hrady: 9.30 mše sv. 

  Perálec: 11.00 mše sv. 


