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FARNÍ SPOLEČENSTVÍ 
Proseč | Nové Hrady | Perálec  

Milí farníci, 
na první neděli adventní v římskokatolické církvi začínáme nový 

liturgický rok. Tento nastávající bude mimořádný - Svatý rok Milo-

srdenství. Bude slavnostně zahájen 8. prosince 2015 otevřením Svaté 

brány. V tomto případě půjde o bránu Milosrdenství, kde bude moci 

každý kdo vstoupí, zakusit lásku Boha, který potěšuje, odpouští a 

dodává naději. Svatý otec si přeje, aby každý člověk mohl slavit Sva-

tý rok Milosrdenství. Proto poprvé v dějinách svatých roků (jubileí) 

bude otevřena tzv. Svatá brána nejen v Římě, ale i ve všech diecé-

zích po celém světě. Tedy i v naší královéhradecké, a to v 15 hodin. 

Později bude Svatá brána také otevřena v nedalekém poutním kostele 

PM na Chlumku u Luže. Tyto brány budou zvlášť odkazovat na Boží 

milosrdenství. 

Abychom mohli tento úžasný, požehnaný rok prožít v plnosti, 

nabízí nám papež průvodce dokument Misericordiae Vultus (bula 

vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství). Rozhodl jsem se, že 

bych vás alespoň zčásti s ním seznámil během adventních nedělí. Na 

konci této buly Svatý otec říká: „Mimořádný Svatý rok je tedy příle-

žitostí, abychom v každodenním životě prožívali milosrdenství, kte-

rým nás Otec zahrnuje od věků. Nechme se v tomto jubileu Bohem 

překvapit. On nikdy neustává otevírat dokořán bránu svého srdce, 

aby nám opakoval, že nás má rád a chce s námi sdílet svůj život. 

Církev mocně pociťuje naléhavost zvěstovat Boží milosrdenství. Její 

život je autentický a věrohodný, když je milosrdenství její přesvědči-

vou zvěstí. Ví, že její první úkol, zejména v naší době plné velkých 

nadějí a silných protikladů, spočívá v uvedení všech do obrovského 

tajemství Božího milosrdenství rozjímáním Kristovy tváře.“ 

Pro dobu adventní vám také nabízím brožuru Advent, kterou vy-

dalo Královéhradecké biskupství, a jsou v ní obsažena na každý den 

zamyšlení kněží z naší diecéze. Dále bude možné zakoupit si magne-

tický Adventní kalendář s citáty z Písma a myšlenku na den. 

V letošním roce jsou myšlenky zaměřeny na téma Boží Milosrden-

ství. Využijte, prosím, těchto nabídek ke krásnějšímu prožití Adven-

tu. 

Co se událo od minulého vydání časopisu? V sobotu 19. září se 

několik tatínků vydalo s ministranty na Diecézní ministrantské setká-

ní, které se letos konalo v Hradci Králové. Tématem byla Smlouva 

nová a věčná. Děkuji našim ministrantům, že nás dobře reprezento-

vali a tatínkům za jejich obětavost.  

Hned následující neděli jsme v Proseči slavili Farní den. Jelikož 

počasí bylo nepřívětivé, sešli jsme se v orlovně. Mohli jsme si vy-

zkoušet naši fantazii a znalost přísloví, když jsme se je snažili vypát-

rat z malého grafického znázornění. Podstatou tohoto dne bylo setkat 

se i mimo bohoslužbu a pohovořit mezi sebou o našich radostech i 

starostech. Moc mě mrzí, že jsem nezvládl popovídat s každým 

z vás. Byl bych velmi rád, kdybyste příště mezi nás přišli i vy, kteří 

jste letos nemohli. Děkuji především pastorační radě, která toto se-

tkání připravila a organizovala. Děkuji i všem, kteří přišli. 

Počasí neděle 11. října bylo po několika „hubených“ letech 

opravdu příhodné pro naši Drakiádu v Proseči, i když vítr byl až 
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O modlitbě 
P. Vojtěch Brož, Th.D nám při jáhenské formaci přednášel o 

vztahu mezi člověkem a Bohem, ve kterém důležitou roli představu-

je modlitba. Chce-li být člověk moudrý, tak se jím stane právě půso-

bením modlitby. Proto vás chci s některými částmi jeho přednášky o 

modlitbě seznámit. 

Co znamená modlit se? Naše duše se pozvedá k Bohu. Můžeme 

tak učinit slovně, beze slov, potichu, nahlas, vkleče; nejběžnější 

modlitba je však skrze slovo. Mezi mnou a Bohem se rozvíjí stálý 

dialog. Nemusíme čekat, že nám slova přijdou z nebes nebo 

z hlubin, ta slova máme na jazyku. Jsme pravdiví sami sebou 

v modlitbě; čím více Bohu odpovídáme ano, tím více se stáváme 

sami sebou. My však chceme existovat jen na základě svého slova, 

mnohdy Boha nevnímáme, jsme „nedoslýchaví“, tak Bůh posílá své 

slovo znovu a znovu.  

V modlitbě nejde o výstup člověka k Bohu, ale naopak o sestup 

Boha k člověku, začíná to Božím slovem k nám. Bůh vždy dělá prv-

ní krok – sestoupí, osloví, vyzve. V Ježíši je Bůh sám ztělesněný 

dialog, ztělesněná modlitba. Duch Svatý nám umožňuje to slovo 

chápat. Křesťansky se modlit znamená sladit svůj hlas s hlasem Ježí-

še, který se modlil k Otci. Sám Ježíš se často modlil, nejvíce to do-

kládá Lukášovo evangelium. Vždy si našel čas na modlitbu. Než 

vyvolí dvanáct apoštolů, celou noc probdí a modlí se k Otci. Odtud 

pramení život církve, ze vztahu Otce a Syna. K proměnění Ježíše 

došlo při modlitbě. Při návratu 72 učedníků Ježíš zajásá a v modlitbě 

děkuje Bohu Otci. Při poslední večeři se Ježíš přimlouvá za své 

učedníky, modlí se za ně. 

Ježíš se nemodlil jen před každým důležitým rozhodnutím, jako 

pravověrný Žid se modlil několikrát denně a vedl k modlitbě i své 

učedníky. Když mu jednou jeden z jeho učedníků řekl: „Pane, nauč 

nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan“, tak je naučil mod-

litbu Páně, „Otčenáš“. A církev pokračuje v tomto Ježíšově poslání. 

Modlitba by neměla být mnohomluvná, měla by být dětsky odevzda-

ná. Buď vůle Tvá, ne má! Moje modlitba je součástí Boží ekonomie, 

je tedy součástí Jeho plánu s námi, součástí Boží prozřetelnosti. A to 

je také důvod proč prosit, když Bůh všechno ví. „Pane, Ty víš nejlé-

pe, za co se mám modlit“. Dá se tedy říci, že nás Bůh udržuje 

v postoji prosících. Když mám třeba nějaký nápad, tak ho předložím 

Bohu ke schválení – jestli je to Tvá vůle, Bože, ať se tak stane. Ježíš 

říká, že když se dva z vás shodnou oč prosit, Bůh je vyslyší, protože 

když to jsou dva, nebude to sobecké, ale dobré. Ale důležitou pod-

mínkou pro vyslyšení modlitby je pokora. Proto také Ježíš, když 

v horském kázání mluvil o osmi blahoslavenstvích, byla pokora na 

prvním místě – blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je králov-

ství nebeské. Být chudý duchem totiž znamená mít málo z ducha 

pýchy, protože právě pýcha je opakem pokory.  

Modlitba dává účast na Ježíšově moci. Učedníci nedokázali 

uzdravit posedlého a Ježíš se na ně zlobí – pro jejich malověrnost a 

nedostatek modlitby. Ježíš vyzývá: „Bděte a modlete se, abyste neu-

padli do pokušení“. I raná církev po letnicích pokračuje v Ježíšově 

poslání, společně chválí Boha v chrámě a apoštolové prosí o sílu, 

aby vytrvali i při útlaku nepřátel. V prvotní církvi se nic nedělo bez 

modlitby! Apoštol Pavel v modlitbě často děkuje, a to na prvním 

místě. Také ale prosí za dary pro své bližní - „Proto klekám na kole-

na před Otcem a prosím…“ (Ef 3,14-19), „…aby se vaše láska ještě 

víc a více rozhojňovala…“ (Fp 1,9), „…abyste plně, se vší moudros-

tí a duchovním pochopením poznali jeho vůli“ (Kol 1,9), „…modlím 

se k Bohu, aby Izrael došel spásy“ (Řím 10,1), „V modlitbách buďte 

vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.“ (Kol 4,2) 

V modlitbě jde především o vztah mezi Bohem a námi. Modlitba 
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dosti studený. Draků a dračic různých 

velikostí, tvarů i barev se sešlo mnoho. 

Všichni „cvičitelé“ proháněli své draky 

po obloze, i když to nebylo vždy jedno-

duché. Děkuji za výborné uspořádání 

této aktivity farníkům a skautům 

z Proseče. 

Naši biskupové nás pozvali na 17. 

října do Brna na Národní eucharistický 

kongres. Dvacet čtyři se nás z našich 

farností do Brna vypravilo. Pán Bůh této 

události opravdu požehnal a prožili jsme 

krásné eucharistické společenství i s 

pěkným doprovodným programem. Dí-

ky vám všem, kteří jste se zúčastnili.  

Misijní neděle se opět v našich far-

nostech vydařila. Děkuji dětem a jejich 

maminkám z Misijního klubka za obo-

hacení liturgie a uspořádání Misijního 

jarmarku, na kterém se podařilo díky 

vám všem získat pěkný příspěvek na 

děti v misiích. Děkuji i všem maminkám 

a babičkám, které napekly misijní koláč-

ky. Pán ať odplatí vám všem za podporu 

misií a misijního působení ve světě, ať 

už to byla modlitba či finanční příspě-

vek, nebo zakoupení nějaké drobnosti na 

Misijním jarmarku.  

Začátkem listopadu, kdy padající listí 

nám připomíná určitý zmar, vzpomíná-

me a modlíme se za naše zesnulé. Tím 

vyjadřujeme, že nás s nimi stále pojí 

pouto lásky. Církev nám v těchto dnech 

dává zvláštní možnost pomoci duším 

v očistci. Chci vyjádřit radost a vděčnost 

všem, kteří našim a nejen našim zemře-

lým pomáhají získáním plnomocných 

odpustků. Vyjadřuji však velikou lítost a 

smutek nad těmi, kteří tento velký dar 

zanedbali či propásli. Věřím, že v roce 

Milosrdenství bude vaše srdce také více 

milosrdné. 

Milí bratři a sestry v Kristu, přeji 

vám požehnané prožití adventní doby a 

opravdovou radost z narození našeho 

milujícího zachránce Ježíše Krista. Vy-

prošuji vám k tomu všechny potřebné 

milosti a z hloubi srdce žehnám. 

Váš o. Zdeněk 

Rok milosrdenství 

Logo Svatého roku milosrdenství 

znázorňuje Dobrého pastýře, který bere 

na ramena člověka. Autorem loga svaté-

ho roku je slovinský umělec Marko Ivan 

Rupnik SJ. Grafika navazuje na fresky 

Dobrého pastýře z prvních staletí křes-

ťanství a znázorňuje Ježíše, který bere 

na ramena ztraceného člověka. Kresba je 
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je pro nás tajemství, zná je jenom Bůh, on ví, co nám prospívá.  Je 

světlem naší duše, je pravým poznáním Boha a prostřednicí mezi 

Bohem a lidmi. Obracejme k němu svou mysl, v tísni, v radosti, 

v každodenním životě. 

Žehná Josef Roušar, jáhen 

 

Národní 
Eucharistický 
kongres 2015 

 

Ve farním společenství jsme se zamýšleli nad danými tématy 

v jednotlivých měsících. Bylo zajímavé, kolik myšlenek nás oslovilo 

a jak můžeme stále obnovovat nové a nové prameny k našemu živo-

tu. Jednota a eucharistie, společenství a eucharistie, solidarita a eu-

charistie, slavení eucharistie, Maria a eucharistie. 

V naší farnosti jsme prohloubili slavení eucharistie při adoracích. 

Postupně se zapojily ve vedení modliteb všechny věkové skupiny. 

Prožili jsme společenství, že Ježíš přichází mezi nás. Farní den jsme 

ukončili slavením eucharistie, děkováním za prožité společenství 

v lásce a přátelství. 

17. 10. jsme jeli jako farní skupina do Brna na Národní eucharis-

tický kongres. Ráno jsme auty dojeli do České Třebové a dále po-

kračovali společně vlakem do Brna. Z nádraží jsme došli na náměstí 

Svobody právě, kdy začínalo vystoupení s programem Biskupského 

gymnázia ze Žďáru nad Sázavou. Mluvené slovo bylo doprovázené 

písněmi a svědectvími prožité víry. V úvodu mše sv. vystoupila ta-

neční skupina, která svým tancem vyjádřila sílu eucharistie. Mše sv. 

začínala nástupem biskupů, kněží, řeholníků, spolků. Po přivítání 

papežského legáta kardinála Pavla Cordese následovalo přečtení 

pozdravu od Svatého otce Františka. Při mši sv. jsme prožívali vel-

kou jednotu a radost ze slavení eucharistie pod širým nebem. Veli-

kým svědectvím bylo pro nás, kdy při proměňování všichni poklekli. 

Oslava pokračovala eucharistickým průvodem na Zelený trh, kdy 

šli v průvodu biskupové, kněží, řeholníci, ministranti a zástupci 

spolků. Před vystavenou Nejsvětější svátostí jsme vyznali víru, ob-

novili smlouvu s Bohem a přijali svátostné požehnání. 

Další doprovodný program probíhal ve všech kostelích Brna. My 

jsme si vybrali program v kostele sv. Janů – minorité, divadlo Zra-

něný pastýř. Příběh člověka, který hledá smysl svého života, způsob, 

jakým zaplnit prázdnotu svého srdce. Na namáhavé cestě do vlastní-

ho nitra se protagonista setkává v osobě zraněného pastýře s Boží 

láskou, která jej proměňuje a uzdravuje a dává mu zakusit krásu 

odpuštění. Je to příběh tak trochu o každém z nás. Dále jsme proží-

vali farní společenství i při zpáteční cestě vlakem, také tím, že jsme 

společně s otcem Zdeňkem luštili křížovku. S radostí v srdci a proží-

váním dalších dnů ve farním společenství chceme nadále prohlubo-

vat lásku k eucharistii. Je nám dána příležitost při slavení prvních 

pátků v měsíci. 

Vopařilovi 

Misijní neděle v Proseči 
Mše svatá v neděli 18. října byla obohacena o misijní prvky. Děti 

- převlečené za představitele různých národů - v komentovaném 

obětním průvodu přinášely připravené dary, schola zpívala africké      
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vytvořená tak, aby ukazovala, že Dobrý 

pastýř se dotýká těla člověka v jeho 

hloubce a činí to s takovou láskou, která 

mění život. Kristovy oči jsou pak propo-

jeny s očima člověka. Kristus vidí Ada-

movýma očima a ten zase Kristovýma 

očima. Každý člověk objeví v Kristu své 

lidství a budoucnost, která na něj čeká. 

Pozadí loga tvořené modrými ovály 

různé barevné sytosti poukazují na po-

hyb, jímž Kristus vyvádí člověka z tem-

noty hříchu a smrti. Tmavě modrá barva 

může také připomínat neproniknutelnost 

Otcovy lásky. 

Vedle kresby se nachází také motto 

svatého roku: „Milosrdní jako Otec“. 

o. Zdeněk 

Tříkrálová sbírka 

V sobotu 9. ledna v dopoledních ho-

dinách proběhne po celé republice tra-

diční Tříkrálová sbírka. Děti, které mají 

zájem se koledování v Proseči a okolí 

(Česká Rybná a Miřetín) zúčastnit, se 

mohou nahlásit do konce roku na tel. č.: 

732 240 922, nebo osobně u paní E. 

Skalníkové. Kostýmy a občerstvení bu-

dou zajištěny, stejně jako dospělý dopro-

vod v každé skupince. Jako každý rok se 

děti mohou těšit na drobné sladkosti, 

které si v mnohých domácnostech vyko-

ledují.Více informací o sbírce na 

www.trikralovasbirka.cz. 

E. Skalníková 
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spirituály a zazněla i Misijní hymna v podání dětí z našeho klubíčka.  

Na  o d kaze :  h t tp : / / fa rno s t -p ro sec . ra j ce . id nes . cz /

Misijni_nedele_2015 najdete nejen fotografie, ale můžete si poslech-

nout i část Misijní hymny. Děkujeme všem, kteří se zapojili do pří-

prav a slavnostního průběhu Misijní neděle; otci Zdeňkovi Machovi 

za podporu našich misijních aktivit; schole za hudební doprovod; 

panu Františkovi Skalníkovi za krásné fotografie. 

Do Misijního jarmarku®, který se díky příznivému počasí mohl 

již potřetí uskutečnit na náměstí před kostelem, se zapojuje stále 

více farníků, z čehož máme velkou radost. Výborné koláče, vyřezá-

vané ozdoby, plody ze zahrádky, marmelády i ozdobné věnce spolu 

s rozmanitými výrobky dětí a dospělých vynesly úžasných 14 273,- 

Kč.  

O výrobky byl zájem i v následujícím týdnu v kostele v nových 

Hradech, kde štědří dárci přispěli částkou 1734,- Kč, a v Perálci se 

vybralo 1751,- Kč. Celkem jsme na účet PMD odeslali částku 

17 758,- Kč, která bude využita na pomoc dětem v misiích. 

Srdečné díky za finanční podporu ve formě dobrovolného pří-

spěvku na výrobky zakoupené na jarmarku a v neposlední řadě též 

za modlitby, kterými nás provázíte.  

Naše poděkování patří městu Proseč i Oblastní charitě Nové Hra-

dy za poskytnuté finanční příspěvky na nákup výtvarného materiálu. 

Přejeme vám všem požehnané vánoční svátky naplněné pokojem 

a radostí. 

Za Misijní klubko Jana Renzová 

Upleť čtverec 
Charitativní projekt 

I v naší farnosti jsme se připojili k neziskové iniciativě Upleť 

čtverec (více na http://www.knit-a-square.com). Sešli jsme se 

v pondělí 26. 10. 2015 v 17h na faře plést a háčkovat čtverce.  Tento 

charitativní projekt pomáhá sirotkům, opuštěným dětem a dětem 

s AIDS v Jihoafrické republice. Čtverce, které lidé pletou a háčkují 

po celém světě, jsou v Jihoafrické republice sešity do dek pro děti, o 

které se nemá kdo starat. Na jednu deku je potřeba uplést nebo uháč-

kovat 35 čtverců. Uplést nebo uháčkovat čtverec 20 x 20 cm zabere 

necelou hodinu a může pomoci zachránit dětský život. Během 10 

dnů maminky, babičky, děti z naší farnosti upletly či uháčkovaly 

celkem 135 čtverců, které byly v pondělí 9. 11. 2015 odeslány do 

Jihoafrické republiky. Tento charitativní projekt nejprve uspořádal 

Spolek rodičů a přátel při ZŠ Proseč pro děti, rodiče, babičky a přá-

tele školy. K tomuto projektu se připojil Klub seniorů, Sbor církve 

 

Tajenka                          

s tipem na výlet 

Jihovýchodně od Turnova leží město, 

kde za vlády Karla IV. vznikla tradice 

broušení drahých kamenů a českých 

granátů. V gotickém kostele sv.Václava 

ze 14. století se nachází rarita – zvony se 

srdcem vzhůru. V Čechách se takové 

exempláře nacházejí pouze dva. Tajenka 

vám prozradí, že toto zajímavé místo se 

nachází ve městě . . . . . . . . pod Troska-

mi. 

1. biblické město 

2. bytí 

3. devítidenní pobožnost 

4. denní modlitba církve 

5. alegorie 

6. 10 božích přikázání 

7. dětmi oblíbený světec 

8. představený kapituly 

Řešení naleznete na str. 10. 

připravila E. S. 

1.               

2.                

3.               

4.                

5.                

6.                 

7.                

8.                
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Bílá růže                     

svaté Terezičky 

Z knihy Andrea Tornielli: 
„Kvítky papeže Františka“ 

Papež František dostal neočekávaně 

bílou růži. Bylo to v neděli 8. září 2013, 

den po dlouhé vigilii za mír v Sýrii. Kro-

mě modliteb zazněly během vigilie také 

úryvky z díla svaté Terezičky. Právě 

růže je pro Svatého otce symbolem spo-

jeným s touto světicí. Byl to arcibiskup 

z Ancony Osimo Edoardo Menichelli, 

který to s papežovým souhlasem zveřej-

nil, když mu den před tím papež o přího-

dě s růží vyprávěl. Menichelli pak o ní 

mluvil při představení jedné knihy v 

Pedasu, v provincii Fermo. Jednalo se o 

knihu Terezie z Lisieux - Půvab svatosti. 

Je to objemná studie, kterou měl papež u 

sebe během cesty do Brazílie v červenci 

2013. 

Monsignor Menicheli vyprávěl: 

„Papež mi řekl, že byl překvapen, když 

během procházky ve vatikánských za-

hradách dostal od zahradníka bílou, prá-

vě ustřiženou růži. Květinu považoval za 

symbol nebo vzkaz od svaté Terezičky, 

ke které se s naléhavostí obracel den 

před tím. Arcibiskup předal přítomným 

Františkův pozdrav a také jim sdělil, že 

dostal souhlas, aby mohl hovořit o udá-

losti s bílou růží. Papež bílou růži nedá-

val do přímé souvislosti s modlitbami za 

mír předchozí den, ale není těžké si 

představit, že mezi starostmi římského 

biskupa byla i zmíněná mezinárodní 

situace v Sýrii, zabíjení a bombardování 

ze strany západních zemí. Jaký je vý-

znam bílé růže pro Bergolia? On sám se 

o tom zmiňuje v knize od autorů Sergia 

Rubina a Francesky Ambrogettiové. 

Kniha vyšla v době, kdy byl kardinálem. 

Oba novináři při popisu Bergogliovy 

knihy poznamenávají „Pozastavili jsme 

se nad vázou plnou bílých růží, která 

byla umístěna na jedné skříňce knihov-

ny. Před vázou byly fotografie svaté 

Terezičky. Když řeším nějaký problém, 

vysvětloval Bergoglio tehdy novinářům, 

nežádám Terezičku, aby za mne vyřeši-

la, ale aby ho vzala do rukou a pomohla 

mi ho přijmout a jako znamení dostávám 

skoro vždy bílou růži. Hluboká papežo-

va úcta ke karmelitánské mystičce, která 

zemřela v roce 1897 ve svých ani ne 

čtyřiadvaceti letech, byla svatořečena 

Piem XI a pak v roce 1997 prohlášena 

papežem Wojtylou učitelkou církve, je 

známá. František o ní hovořil s novináři 

českobratrské v Proseči, naše farnost a další jednotlivci. 

V Jihoafrické republice čtverce dobrovolníci sešijí do dek a předají 

dětem. Celkem bylo z Proseče odesláno 540 čtverců, 2 páry dět-

ských pletených ponožek a 3 páry pletených bačkůrek. 

Čtverce byly zabaleny do igelitového balíku ve firmě Ergo-

tep, děkujeme! Čtverce byly zaslány na náklady města Proseč, 

kterému velmi děkujeme za finanční podporu! 

Velké díky všem za každý darovaný čtverec, který určitě za-

hřeje a udělá radost dětem na druhém konci světa. 

Veronika Roušarová 

Misijní cesta na Filipíny 
V pátek 18. září 2015 jsme prožili pravidelné setkání Misijního 

klubíčka poněkud netradičně. Pozvání do Proseče přijal národní ře-

ditel Papežských misijních děl (PMD) pan Leoš Halbrštát, který 

přijel společně se svojí manželkou – ředitelkou PMD pro králové-

hradeckou diecézi - paní Bronislavou Halbrštátovou.  Začínali jsme 

adorací pro děti v kostele. Potom jsme přešli na faru, kde pan Hal-

brštát dětem poutavě přiblížil své filipínské putování a promítnul 

zajímavou prezentaci, která nám umožnila udělat si představu, jak 

vypadají místa, jež při své cestě navštívil. Následovalo malé občer-

stvení, po němž jsme si vyzkoušeli hry filipínských dětí.  Při Kloka-

ním skoku jsme mohli obdivovat, jakou mají naše děti odvahu a při 

hře Japonská chůze, do které se zapojili i přítomní dospělí včetně 

manželů Halbrštátových, jsme se někteří doslova „váleli“ smíchy. 

Radostná atmosféra setkání vydržela až do konce, což je vidět i na 

rozesmátých tvářích z fotografií, které si můžete prohlédnout na 

odkaze: http://farnost-prosec.rajce.idnes.cz/Misijni_klubko_-_zari 
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Po malé pauze se někteří z nás opět přesunuli z fary do kostela 

sv. Mikuláše, kde proběhla beseda o Filipínách „pro dospělé“. Do-

zvěděli jsme se spoustu zajímavých informací a zbyl i čas na dotazy 

účastníků besedy, na které pan ředitel trpělivě a fundovaně odpoví-

dal. Měli jsme možnost uvědomit si, jak je naše pomoc – nejen této 

zemi - potřebná. Všimli jsme si, že lidem z Filipín (podle fotografií 

z prezentace i ze slov pana Halbrštáta) nechybí úsměv na tváři, i 

když jejich život není zdaleka tak „pohodlný“ jako ten náš středoev-

ropský.  

Děkujeme všem účastníkům besedy za jejich štědrost. Výtěžek 

dobrovolného vstupného ve výši 760,- Kč byl odeslán na účet PMD, 

jejichž prostřednictvím podpoří potřebné filipínské děti.  

Na závěr mi dovolte jednu poznámku k počtu účastníků besedy 

v kostele. Vzhledem k tématu setkání je škoda, že příležitosti dozvě-

dět se zajímavé skutečnosti o životě v zemi, kterou většina z nás 

nejspíš nikdy nenavštíví, nevyužilo více farníků.  

         Za Misijní klubko 202 Jana Renzová 

Postavme školu v Africe 

I letos se skauti z Proseče zapojili do sbírky Postavme školu 

v Africe.  Tuto sbírku už tradičně pořádají na Den řemesel, jehož 

termín letos připadl na 27. září. 

Skauti měli opět postavený stan, ve kterém na vás čekala spousta 

zajímavých aktiv. Opět nechyběla kavárnička s horkou kávou, která 

letos  přišla vhod. Ke kávě jste si mohli dát domácí zákusek, který 

pro vás upekli skauti. Program pro děti byl také pestrý. Děti si malo-

valy trička či plátěné tašky, navlékaly náramky z dřevěných korálků, 

pletly si copánky. 

Vším, co jste si ve skautském stanu zakoupili, jste přispěli na 

při zpáteční cestě z Rio de Janeira. Tere-

zička ještě za svého života slíbila, že po 

své smrti nechá „padat“ z nebe okvětní 

lístky růží, tedy milosti darované Bohem 

na její přímluvu. Napsal pak „Duše za-

pálená láskou nemůže zůstat v nečinnos-

ti. Kdybyste věděli, kolik záměrů mám, 

až budu v nebi. Ano, chci projít nebem a 

na zemi konat dobro.“ Proto během 

modliteb při vigilii zazněly kromě ta-

jemství růžence také úryvky z evangelia 

a z básní světice z Lisieux. Úcta a sym-

bolika růží se objevila ještě dříve než u 

Bergolia. Již v roce 1925 dne 3. prosince 

zahájil jezuita Putigan novénu k vypro-

šení milosti pro něco důležitého. Aby 

měl jistotu, že jeho prosba byla vyslyše-

na, prosil o znamení, přál si dostat da-

rem jednu růži. Přestože s nikým o no-

véně ani o svém nevšedním požadavku 

ke světici nemluvil, třetí den skutečně 

požadovanou růži dostal a s ní i žádanou 

milost. Začal tedy další novénu. Čtvrtý 

den po zahájení druhé novény mu jedna 

řeholní sestra přinesla bílou růži se slo-

vy: „Svatá Terezie vám posílá tuto růži.“ 

To přimělo zmíněného jezuitu k rozhod-

nutí šířit tuto „zázračnou“ novénu, kte-

rou nazval „novénou růží“. Od té doby 

se rozšířila po celém světě. 

 Svá 

Sbírám,                    

sbíráš, sbíráme 

Čas běží jako voda, víčka z potravi-

nových obalů zaplňují pytle. Je odveze-

no pět po vrch naplněných pytlů víček. 

Díky za nadšení a sběr. Díky za odlože-

né brýle. Odesláno 55 kusů. Známky, 

známky, těch je poskrovnu, je třeba mít 

trpělivost a i to málo přijímat, ukládat a 

odeslat. Vždyť každá známka má svoji 

cenu a každá čeká, že bude použita k 

pomoci potřebným. Vím, známek není, 

ale pokud budou známky, třeba jen ma-

ličko, budeme tady my, kteří je uschová-

me. Děkuji vám všem přátelům za po-

moc v podpoře. 

Přeji požehnané svátky narození 

Krista Pána, radostnou pohodu a mír v 

duši. 

Marie Soukalová 

. 
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Dračí básničky 

Letěl dráček Duháček, 

vyletěl až nad mráček. 

Od sluníčka přinese nám vzkaz: 

„Na jaře vrátím se k vám zas.“ 

Užijte si podzim, zimu, 

nechytněte nikde rýmu. 

Anetka Skalníková 

 

Já viděl jsem dráčka 

vedle krásného velikého mráčka. 

Dráček krásný a barevný, 

ze všech draků nejhezčí. 

Eliška 

Dráčku, draku, leť vysoko, 

divák bude kulit oko. 

Káně, Manta, Netopýr 

hledají si vzdušný vír. 

Po větru až ke sluníčku, 

občas udělají kličku. 

Vítr fouká o sto šest, 

po louce tu běhá pes. 

Dráčku, draku, vyleť výš, 

z výšky všechno uvidíš. 

Potom stáhneme tě dolů, 

za rok sejdem se tu spolu. 

Renzovi  

Dráčku, dráčku, 

ty jeden ptáčku. 

Vítr máš rád, 

s tebou chci si hrát. 

Na podzim, když padá listí, 

vítr fouká ze strniští. 

Na lukách je dětí dost, 

pouští draky pro radost. 

Terezka 

sbírku Postavme školu v Africe. Skauti z celé republiky se společně 

s organizací Člověk v tísni snaží umožnit etiopským dětem splnit si 

své sny a chodit do školy, tak jako ostatní děti na celém světě. Od 

roku 2004 bylo v Etiopii vybudováno 16 škol pro tisíce dětí. 

Ráda bych za celé středisko Toulovec Proseč poděkovala všem, 

kteří se na nás přišli podívat a především těm, kteří přispěli.!! I přes-

to, že jsme netrhli loňský rekord, se nám podařilo vybrat neuvěřitel-

ných 15 447 Kč. DĚKUJEME! 

A vy, kteří jste ještě neměli tu možnost nás podpořit a přispět, 

neztrácejte naději. Celoročně můžete přispívat zasláním DMS ve 

tvaru: DMS AFRIKA na číslo 87777. (Cena jedné DMS činí 30 Kč, 

na konto projektu Postavme školu v Africe bude připsáno 27 Kč.) 

Dále můžete přispět převodem na účet  222 444 555/0300. Více in-

formací naleznete na www.skolavafrice.cz. 

Ještě jednou vám děkujeme a těšíme se zase za rok. 

Za skautské středisko Toulovec Proseč Vanda Šlechtová 

Drakiáda 

V neděli 11. října pořádala Římskokatolická farnost Proseč spo-

lečně se skauty další ročník DRAKIÁDY. Letošní pouštění draků se 

konalo na Jonášově kopci a dětí přišlo opravdu mnoho. Během od-

poledne jsme mohli vidět na obloze nad Prosečí 62 přihlášených 

draků. Děti daly svým drakům jméno a se svým drakem soutěžily 

v různých disciplínách, které byly následující: nejvýš létající drak, 

drak s nejdelším ocasem, největší drak, nejmenší drak, drak doma 

vyrobený. Poslední soutěží byla dračí básnička. Každý, kdo chtěl, 

mohl vymyslet jakoukoliv básničku na dračí téma. Ty nejlepší bás-

ničky si můžete přečíst i vy. 

Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se letošní Drakiády 

zúčastnili. I přesto, že jsme se vrátili všichni domů promrzlí, se le-

tošní Drakiáda opět vydařila a my už se těšíme na příští rok. Těšíte 

se také? 

Za organizační tým Vanda Šlechtová 

Poradna pro ženy a dívky 
Poradna pro ženy a dívky je provozována organizací Centrum 

naděje a pomoci (CENAP), kde je nabízeno sociální poradenství 

postavené na křesťanských hodnotách. 

Pracovnice poradny pro ženy a dívky nabízí klientkám a jejich 

partnerům profesionální a lidský přístup, pro kterou je poradna oblí-
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bená a vyhledávaná. Poradna 

nabízí klientům široký záběr v 

řešení různých potíží. Častými 

tématy jsou problémy ve vzta-

zích partnerských i mezigene-

račních, dále řešení problemati-

ky antikoncepce i nečekaného 

těhotenství a zvládání vyčerpání 

matek při péči o děti a domác-

nost. Pracovnice poradny pod-

porují rodiče k přijetí všech 

počatých dětí, a proto také nabí-

zejí podporu nejen v průběhu 

těhotenství. 

Samozřejmě se pracovnice věnují problematice nároků dávek ze 

státního sociálního systému. Poradkyně řeší i problematiku domácí-

ho násilí a problematiku závislostí, které se nevyhýbají ani křesťan-

ským rodinám. 

Důležitou součástí poradny je zvládání smutku u párů, kterým se 

nedaří otěhotnět. Manželé, kteří touží po miminku, jsou často ve 

velkém stresu a stavu vlastního sebeobviňování, až se jim výsledně 

nedaří žít spokojený manželský život. Proto je zde pro ně nabízená 

psychosociální podpora. 

Výjimečností této poradny je, že nabízí pomoc ženám po potratu 

a to umělém a i spontánním. Ženy, které mají za sebou tuto smutnou 

skutečnost, se často ve společnosti setkávají s nepochopením a od-

mítnutím. V této poradně je zde naopak nabízená pomoc a přijetí. 

Pokud bychom měli shrnout, co poradna poskytuje, tak přede-

vším podporuje rodičovské kompetence svých klientů, posiluje prá-

va žen v úctě ke křesťanským hodnotám a jejich sebe-přijetí v kaž-

dodenním životě. 

Co ještě za zmínku stojí, je komplexní přístup pracovnic ke kli-

entům. Což znamená, že poradkyně vnímají všechny klientovy slož-

ky osobnosti. Věnují se jak sociálním potřebám klientů, tak i jejich 

biologickým, psychickým a spirituálním potřebám. 

Je možné, že znáte čínskou povídku o dvou vesnicích, jejichž 

obyvatelé zažívají hlad a do každé z nich vejde jiný rybář. Po žádosti 

vesničanů o nasycení oba rybáři se rozhodnou vesničanům pomoci. 

Každý ale jiným způsobem. První rybář každý den vesničanům vy-

loví ryby a tak žijí obyvatelé vesnice mnoho let v sytosti. Druhý 

rybář své vesničany naučí rybařit a vesničané každé ráno si nachytají 

ryby sami. I když je to cesta náročnější, vesničané výsledně jsou 

také sytí. Jednoho dne oba rybáři zemřou. A co se stane? Výsledek 

je vám jistě znám. První vesnice opět zažívá hlad a bídu. Druhá žije 

v hojnosti a spokojenosti. Proto poradenství je směřováno tak, aby 

klienti po konzultacích byli schopni vést smysluplný život bez pod-

pory poradny. 

Sociální poradenství je pro klienty nabízeno bezplatně. Aby or-

ganizace Centrum naděje a pomoci (CENAP) mohla klientům po-

moci komplexně, nedílnou součástí praxe je též nabídka využití dal-

ších programů a poradenství, které je již nad rámec sociálního pora-

denství. 

I když poradna sídlí v Brně na Vodní 13, není omezena jen pro oby-

vatele Brna. Pro možnost e-mailového (cenap@cenap.cz) a telefo-

nického (543 254 891) spojení a dobré dostupnosti z vlakového a 

autobusového nádraží je zde pro všechny. 

Pokud vnímáte, že by služby poradny mohly pomoci vám nebo 

vašim blízkým, ráda bych vás povzbudila v kontaktování poradny. 

Bc. Milada Lázničková DiS, www.cenap.cz 

Radio Proglas slaví 

Radio Proglas je s námi už dvacet let - 

díky vzájemné spolupráci. Vy finančně 

podporujete, Radio vám nabízí celodenní 

vysílání. Děkujeme za vaše dary, jsou 

naším oceněním. V úterý 8. prosince 

2015 o Slavnosti Panny Marie počaté bez 

poskvrny prvotního hříchu, v tento den 

vstoupí Proglas do 21. roku vysílání. Při 

bohoslužbě v 18 hodin poděkujeme spo-

lečně s vámi posluchači za uplynulé roky 
vysílání a vyprosíme si požehnání do 

dalších let. Protože máme co slavit, 

sejdeme se prvně u sv. Augustina v Brně 

26. listopadu 2015 v 18 hodin na mši 

svaté. Jinak můžete společnou oslavu 

sledovat na svých přijímačích. 

Něco z historie - prvním členem Klu-

bu Radia Proglas se stal teprve sedmnác-

tiletý Josef z blanenského okresu. Od 

toho pamětního květnového dne roku 

1996 přišlo do Proglasu 27.202 přihlášek, 
k letošnímu pololetí máme počet přátel 

Klubu Proglas 67.983. Z toho odešlo na 

věčnost 5.460 proglasových příznivců. 

Prosečský rybníček má 38 věrných rybi-

ček. Bývalo 58 rybiček, ovšem úbytek-

odchod našich zemřelých nikdo dlouho 

nenahradil. Tak bych si přála, aby nové 

rybičky do Klubu přátel připluly. 

Váš KaPr Marie 

Max Kašparů:           

Moudrá slova 

„Kdyby neplatilo, čím se platit má, 

byli bychom bohatí. Kdyby se vyplatilo 

platit jen to, co se platit má, byli bychom 

bohatší. Kdyby se nedoplatilo na všech-

no, za co se zaplatilo, byli bychom ještě 

bohatší. Kdyby se k tomu ještě platilo, že 

placené se vyplácí - jinými slovy: Platilo-

li dříve, že si každý pacient najde svého 

lékaře, dnes platí, že si každý lékař najde 

svého pacienta. Neplatí jen zdravotní 

pojišťovny.“ 

„Přesto, že jste přišli na svět císař-

ským řezem a berete v současnosti krá-

lovský plat, nečekejte, že vám při odběru 

krve poteče modrá.“ 

„Neposílejte své děti na výuku nábo-

ženství, aby byly věřící, do skautského 

oddílu, aby byly odvážné, ani do sportov-

ního klubu, aby se naučily dobře hrát. 

Víře, odvaze, charakteru se děti učí v 

rodinách. Instituce pouze potvrzuje to, že 

se musí předávat už v mateřském mléce.“ 

připravila Svá. 
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Proseč intence a čtení 

Perálec intence 

 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 

20.12. Za Josefa Postoše, jeho rodiče, sourozence a celý 
rod. 

24.12. Na úmysl dárce. 

25.12. Za Marii a Františka Kulhavých a syna Františka. 

26.12. Za Štěpána Šplíchala, syna Štěpána a celý rod, za rod 
Renzů, živé i zemřelé.  

10.1. Za Lukáše Pražana. 

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

3.12. Za Boží pomoc a ochranu a uchování víry v rodině. 

5.12. Za Kateřinu Víchovou, manžela, dceru, vnuka a celou 
rodinu. 

6.12. Za Miroslava Vobejdu, rodiče a celou rodinu.             
čt: Eliška a Kristýna Bartošovy 

9.12. Za Miroslava Lacmana, rodiče a sestru. 

12.12. Za Jana Černého, syna a celou rodinu. 

13.12. Za P. Dominika Javůrka. čt: manželé Odehnalovi 

16.12. Za rodinu Odehnalovu a Keskovu. 

20.12. Za Josefa Zelenku, manželku, vnuka a zetě, za rodiče 
Morávkovy a syna.                                                          
čt: Eva Davidová, Marie Sodomková 

24.12. čt: Marie Víšková, Eva Skalníková 

25.12. čt: Anežka Ječmenová, Božena Hromádková 

26.12. Za Boženu a Josefa Soukalovy a za všechny z toho 
rodu. čt: Růžena Soukalová 

27.12. Za Václava Macháčka, manželku a syna.                     
čt: Eva Rabová, Marta Odehnalová 

30.12. Na poděkování za 45 let společného života s 
prosbou o Boží požehnání do roků dalších. 

1.1. Za Marii Sokolovou a manžela a za celou rodinu, živé 
i zemřelé. čt: Lucie a Marie Kulhavých 

2.1. Na smír Neposkvrněného srdce Panny Marie, za mír 
ve světě a za obrácení hříšníků. 

3.1. Za živé i zemřelé členy rodiny Talackovy a Andrlovy. 
čt: Adélka a Baruška Zvárovy 

4.1. Za zemřelou tetu a duše v očistci. 

10.1. Na smír Nejsvětějšího srdce Ježíšova, za kněžská, 
řeholní a misijní povolání. čt: manželé Taláckovi ml. 

17.1. čt: manželé Taláckovi st. 

24.1. čt: Jana Lacmanová, Jana Netolická 

27.1. Na poděkování, Boží požehnání a ochranu Panny 
Marie. 

31.1. čt: manželé Odehnalovi 

7.2. čt: Jiřík a Kristýnka Taláckovi 

NE 29. 11. 1. neděle adventní 

  Nové Hrady: 16 - 18 svátost smíření, adorace 

ČT 3. 12. Perálec: 17.00 svátost smíření 

    18.00 mše sv. 

PÁ 4. 12. Nové Hrady: 8.00 mše sv. 

  Proseč: 17.00 mše sv. 

SO 5. 12. Proseč: 7.30 mše sv. s roráty 

  Chotovice: 16.30 mše sv. 

  Proseč: 18.30 mše sv. 

NE 6. 12. 2. neděle adventní 

    po mši sv. návštěva sv. Mikuláše 

  Proseč: po mši sv. Vánoční pohled pro misie (MK) 

  Proseč: 16 - 18 svátost smíření, adorace 

ÚT 8. 12. slavnost PM, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 

  Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

  Proseč: 18.00 mše sv. 

ST 9. 12. Nové Hrady: po mši sv. setkání seniorů 

  Proseč: po mši sv. setkání nad katechismem 

ČT 10. 12. Chotovice: 17.00 náboženství 

    18.30 mše sv. 

PÁ 11. 12. Chotovice: 15.30 mše sv. u sv. Josefa na poděkování 

  Proseč: 17.30 mše sv. 

SO 12. 12. Proseč: 9.00 adventní rekolekce, P. Milan Vrbiak 

    13 - 15 svátost smíření 

    15.00 mše sv. - ukončení rekolekce 

NE 13. 12. 3. neděle adventní 

  Proseč: 14 - 16 svátost smíření, adorace 

  Nové Hrady: 16.00 Adventní koncert 

PÁ 18. 12. Česká Rybná: 15.30 mše sv. u "Černíků" 

  Proseč: 16.30 adorace, setkání mladších dětí 

    17.30 mše sv. 

SO 19. 12. Proseč: 7.30 mše sv. s roráty pro děti s lampičkami 

NE 20. 12. 4. neděle adventní 

  Nové Hrady: 14.30 - 16.30  svátost smíření, adorace 

  Proseč: 16.00 dobročinný trh na pomoc do Afriky 

    17.00 Betlémské světlo 

ČT 24. 12. Štědrý den   

  Perálec: 16.00 vigilie narození Páně pro děti 

  Nové Hrady: 22.00 Půlnoční mše sv. 

  Proseč: 24.00 Půlnoční mše sv. 

PÁ 25. 12. slavnost Narození Páně 

    Bohoslužby jako v neděli. 

SO 26. 12. svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 

    Bohoslužby jako v neděli. 

  Proseč: 14.00 koncert "Hej, mistře" 

  Proseč: 15.30 vánoční besídka 

NE 27. 12. svátek Svaté rodiny 

    Obnova manželských slibů, žehnání rodin. 

  Proseč N. Hrady Perálec 

NE 8.00 9.30 11.00 
PO 7.45     
ST 17.30 8.00   
ČT 7.45     
PÁ 17.30     
SO 17.30     

Pravidelné bohoslužby 
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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: 

24. 1. 2016 
e-mail pro posílání příspěvků: fs@1969.cz. 

Nové Hrady intence a žalmy 

Řešení tajenky ze str. 4: 
„ROVENSKO“ 

(Jericho, jsoucno, novéna, breviář, 

jinotaj, Desatero, Mikuláš, probošt) 

ČT 31. 12.  Poděkování za uplynulý rok a 

    prosba o Boží pomoc do nového roku. 

  Nové Hrady: 16.00 mše sv. 

  Proseč: 17.30 mše sv. 

    23.45 adorace a svátostné požehnání 

PÁ 1. 1. slavnost Matky Boží, Panny Marie 

    Bohoslužby jako v neděli. 

SO 2. 1. Proseč: 16.00 koncert Naživo 

  Chotovice: 16.30 mše sv. 

  Proseč: 18.30 mše sv. 

NE 3. 1. slavnost Zjevení Páně 

    Žehnání tříkrálovým koledníkům 

    po mši sv. v Nových Hradech a Perálci. 

  Nové Hrady: 17 - 18 svátost smíření, adorace 

ČT 7. 1. Chotovice: 17.00 náboženství 

    18.30 mše sv. 

PÁ 8. 1. Česká Rybná: 15.30 mše sv. 

  Proseč: 17.30 mše sv. 

    19.00 setkání mládeže 

NE 10. 1. svátek Křtu Páně 

    končí vánoční období 

ST 13. 1. Nové Hrady: po mši sv. setkání seniorů 

  Proseč: po mši sv. setkání nad katechismem 

PÁ 15. 1. Proseč: 16.30 setkání mladších dětí 

    17.30 mše sv. 

NE 17. 1. 2. neděle v mezidobí 

ČT 22. 1. Chotovice: 17.00 náboženství 

    18.30 mše sv. 

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

NE 24. 1. 3. neděle v mezidobí 

NE 31. 1. 4. neděle v mezidobí 

  Nové Hrady: 16 - 18 svátost smíření, adorace 

ÚT 2. 2. svátek Uvedení Páně do chrámu 

  Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

  Proseč: 18.30 mše sv. 

ČT 4. 2. Perálec: 17.00 svátost smíření 

    18.00 mše sv. 

PÁ 5. 2. Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

  Proseč: 18.30 mše sv., setkání mládeže 

SO 6. 2. Chotovice: 16.30 mše sv. 

  Proseč: 18.30 mše sv. 

NE 7. 2. 5. neděle v mezidobí 

  Proseč: 16 - 18 svátost smíření, adorace 

ST 10. 2. Popeleční středa 

  Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

  Proseč: 18.30 mše sv. 

ČT 11. 2. Chotovice: 17.00 náboženství 

    18.30 mše sv. 

NE 14. 2. 1. neděle postní 

Od 15. 2. do 19. 2. bude P. Zdeněk na duchovní obnově. 

NE 21. 2. 2. neděle postní 

Od 22. 2. do 28. 2. jarní prázdniny okr. Chrudim. 

6.12. ž: Vendula Nováková 

13.12. Za Jana Kopeckého, manželku, snachu Janu a syny 
Vlastimila a Jaroslava s rodinou. ž: Michal Novák 

20.12. Za Ladislava Novotného, manželku a děti.                   
ž: Dáša Nováková 

23.12. Za Bohumilu Staňkovou, manžela a živé i zemřelé       
z rodiny Staňkovi. 

24.12. ž: Petr Poslušný 

26.12. Za Jaroslava a Růženu Kulhavých. ž: Karel Vopařil 

27.12. Za rodinu Nováku a Chadimovu.                                       
ž: Anežka Nováková 

30.12. Za rodiče Nyklovy a Černínovy a jejich rodiny. 

1.1. ž: Vendula Nováková 

3.1. ž: Petr Poslušný 

10.1. ž: Michal Novák 

17.1. ž: Dáša Nováková 

24.1. ž: Karel Vopařil 

31.1. ž: Vendula Nováková 

7.2. ž: Petr Poslušný 

Betlémské světlo 

 
neděle 20. 12. 2015 od 16.00 hodin 

prosečské náměstí u betléma 

Vánoční minitrhy výrobků 
z dílen našeho střediska. 
Zakoupením přispějete 

na „Skutečný dárek do Afriky“. 

„To světlo ve tmě svítí 
a tma je nepohltila.“ (Jan 1,5) 

 


