
www.farnispolecenstvi.cz 

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ 
Proseč | Nové Hrady | Perálec  

Milí přátelé. 
     Vstupujeme do nového liturgického roku, na jehož začátku svítí 

nápis ADVENT. Pro někoho jen bezvýznamný neonek, jinému ale 

výrazně bliká před očima. Já si přirovnávám advent k paprskům 

světla, jak se pokradmu plíží pootevřenými dveřmi do tmavé míst-

nosti. Jak se štěrbina u veřejí zvětšuje, postupně je světla víc a víc. 

     Světlo je symbolem adventního poselství. Přímo andělského. 

Poprvé se rozsvítilo v chudé světničce nazaretského domku. Když 

jsem ho kdysi v italském Loretu, kde ho jako vzácnou relikvii 

dodnes uchovávají v místní bazilice, navštívil, připadal mi zpočátku 

také hodně tmavý. Ale po nějaké době mne zaplavil těžko popsatel-

ný pocit světla. Jakoby někde v koutě bylo schováno světelné dělo, 

které bombarduje potemnělá lidská srdce. I mně to nakonec došlo. 

Zde se Slovo stalo tělem a rostlo pod srdcem čistého děvčete. Tyto 

stěny slyšely její hlas a smích. A ona, dívka matka, na tomto místě 

jako první z lidí prožívala advent. 

     Nebyla to asi idyla, někdy spíš možná zápas. Není snadné kráčet 

mezi lidmi s tajemstvím. Proto asi také i její důvěra potřebovala vý-

ztuž vůle, aby dosáhla svého naplnění. V tom jsme si všichni rovni – 

muži s ženami, Neposkvrněná s hříšníkem. 

     Přemýšlel jsem tehdy, že Slovo sestoupilo mezi nás, protože na-

lezlo připravenou cestu. „Nakloněnou rovinu“, po které se z výšky 

na zem dají šetrně dopravovat i delikátní zásilky. Marii pokorně 

nastavenou k dispozici Božím přáním. Duch Svatý do ní soustředil 

všechny stvořené milosti, aby nám ona doručila Milost nestvořenou. 

Slovo učiněné tělem. Přebývalo mezi námi jako zrozený člověk, 

přitom sám nestvořený Bůh. 

     Mariina pokora a důvěra nám přináší plod záchrany. Podobně 

jako léto může nabíd-

nout plody výhradně 

díky květům jara, i 

Vánoce bývají plo-

dem prožitého adven-

tu. Mělo by v nás 

začít růst Světlo. Kéž 

mu pootevřeme dve-

ře. Nedávejme si při-

tom kdovíjak vysoké 

cíle. Cesta marnosti 

bývá dlážděná nespl-

něnými předsevzetí-

mi. Spíše se můžeme 

pokusit udělat ze své-

ho života „nakloně-

nou rovinu“, po které 

Pán „sklouzne“ do 

našich rodin, na pra-

coviště, mezi potřeb-

né a vyloučené lidi, 
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Poděkování               

pastorační asistentce 

      Jak už mnozí víte, na konci roku po 

sedmi letech skončí ve službě pastorační 

asistentky v Proseči paní Jana Renzová. 

Chci jí tímto za sebe, za mého předchůd-

ce o. Zdeňka, jáhna Josefa a za všechny 

farníky z Proseče a Nových Hradů podě-

kovat. Její dobrou práci není možné pře-

hlédnout. Janě vyprošujeme Boží požeh-

nání na novém místě v Ergotepu a vás 

čtenáře prosím o modlitbu za nového, 

kvalitního člověka na její místo. Nutně 

ho potřebujeme. 

o. Vladimír. 

 

Advent 

     Dnes je první advent! Svit svíček 

oznamuje všem lidem první advent. 

Světlo svým svitem zahání tmu. Předpo-

vídá svítání. Advent! 

     Dnes je první advent - světlo naděje. 

Světlo naděje, které zahřeje každé vy-

chladlé srdce a posvítí na cestě zbloudi-

lým a hledajícím. 

     Advent je světlo lásky, je světlo věr-

nosti a radosti, které může každý mít, 

kdo se rozhodne Pánu své srdce otevřít. 

Svá 

 

Misijní neděle             

v Proseči 

     V neděli 23. října jsme se mohli opět 

po roce aktivně zapojit do slavení Misij-

ní neděle. Děti jako představitelé růz-

ných národů přinesly v průvodu netra-

diční obětní dary a na závěr mše svaté 

zazpívaly Misijní hymnu. Díky příznivé-

mu počasí se mohl následně uskutečnit 

také misijní jarmark před kostelem sv. 
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ale i do našich neuspořádaných vztahů a utrmáceného života. 

     Nejlepší je snažit se o to společně. Když se na sebe podíváme 

doma, v kostelní lavici nebo v obchodě, můžeme si říci: „on také.“ 

Je to povzbuzení a advent nám půjde lépe od ruky. 

o. Vladimír. 

 

Poděkování hodným lidem 
     Život na vesnici, zvlášť pro nás starší lidi, nepřináší mnoho hez-

kých kulturních zážitků. Proto jsme rádi slyšeli zprávu, že v našem 

krásném kostele v Nových Hradech bude koncert skupiny Spirituál 

kvintet. Skupina je známá jistě velké většině posluchačů radia i tele-

vize. Jenže slyšet zpívat někoho v rozhlase, anebo vystoupení naživo 

je velký a podstatný rozdíl. Věděli jsme hned, že půjdeme. Se za-

koupením vstupenek jsme nijak nespěchali, kostel je veliký, přece se 

tam určitě vejdeme. Když jsme uslyšeli, že vstupenky budou rozpro-

dané, i my jsme si pro ně šli, a opravdu, po nás už jich moc nezbylo. 

Těšili jsme se opravdu hodně. 

     Překvapením pro nás byl už příchod na vystoupení. Tak nabitý 

kostel už dlouho nepamatuji a to mi je přes 70 let. Myslím, že i ten 

kostel se divil.  

     Koncert, celé jeho provedení, byl jeden velký zážitek. Písně i 

příjemné a vtipné průvodní slovo pana Jiřího Tichoty nás uchvátily. 

Tak když vybídl, abychom si všichni zazpívali „Zelené pláně“, asi 

málokdo byl ticho. Při závěrečné „Jednou budem dál“ se až draly 

slzy do očí, když zpíval celý kostel. Pak jsme vycházeli a dívali se 

okolo. Viděli jsme rozzářené tváře a slyšeli: krásné, úžasné.  

     Dík, velký dík organizátorům a všem, kdo pomáhali tuto akci 

uskutečnit a nebylo jich jistě málo. Za krásný úžasný zážitek velký 

dík. 

     Také děkujeme všem, kteří na tuto akci přišli a krásnou atmosfé-

ru pomohli vytvořit. Včetně těch malých dětí, které byly tak hodné i 

když už pro ně nebyla židle, a tak seděly na podlaze.  

     Snad výtěžek tohoto koncertu pomůže aspoň malým dílem účelu, 

pro který se vlastně konal: opravě zvonice u kostela. 

Kpv 

 

Drakiáda 
aneb nebe plné draků 
     V neděli 23. října 2016 se nad Jonášovým kopcem v Proseči 

vznesli do vzduchu draci různých velikostí a barev. Skauti za podpo-

ry prosečské farnosti totiž uspořádali již tradiční drakiádu. Účastnit 

se mohl kdokoli, kdo rád draka pouští a kdo si rád tyto podzimní 

radovánky užívá. Soutěžilo se v několika disciplínách: nejvýše léta-

jící drak, drak s nejdelším ocasem, největší drak a drak nejmenší. 

Vzhledem k celkem příznivým povětrnostním podmínkám bylo nebe 

plné barev a Jonášův kopec vypadal hned o to veseleji. Ten, kdo byl 

zmrzlý nebo ho pouštění draka vysílilo, se mohl zahřát a dočerpat 

síly horkým dětským punčem. Letošní podzimní pouštění draků se 

vydařilo a ti, kteří se umístili v některé ze soutěžních disciplín, si 

odnesli i drobnou odměnu. Děkujeme za hezké nedělní odpoledne a 

těšíme se zase za rok. 

pokračování ze strany 1 
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za skautské středisko Toulovec Proseč Nikola Šlechtová 

 

Odhalen pomník 
nenarozeným dětem 
     V České Třebové byl odhalen a požehnán pomník Nenarozeným 

dětem. Putovat k němu mohou především lidé, kterých se tato bo-

lestná zkušenost dotkla. Nachází se na poutním místě před kaplí 

Panny Marie Pomocné na Horách. Českotřebovská farnost nalezla 

inspiraci na Slovensku, kde je takových pomníčků více. V České 

republice byl dosud pouze jen jeden - na evangelickém hřbitově v 

Třinci, kde jeho vznik podnítila třinecká evangelická farnost. Po-

mník je ztvárněný jako dlaně svírající poupě, je tedy jediným 

„katolickým na území České republiky“. O první říjnové neděli ho 

požehnal P. Miloš Kolovratník. Spolu s ním uvedl pomník do života 

i jeho autor Petr Rejman. „Na počátku jsem netušil, jak bude po-

mník vypadat. Cestu jsem hledal společně s mojí ženou, ale přede-

vším s Pánem skrze modlitbu. Zobrazuje scénu, kdy ruce berou z 

vody křehké poupě a v dlaních jej vyzvednou někam výš. Boží náruč 

chrání nenarozené, bezbranné a krásné dítě – poupě,“ vysvětluje Petr 

Rejman. 

     Pomník je zhotoven z bílého křemitého pískovce a šedomodré 

žuly. Materiály jsou vybrané především pro svůj vzhled a možnost 

opracování. Bílá je barva čistoty a modrošedá barva vody. Kámen, 

na němž ruce stojí a štěrk, který ho obklopuje, představuje vodu jako 
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Mikuláše. Koláčky, marmelády, sušené 

bylinky, med i perníčky, stejně jako svíč-

ky a další výrobky dětí i rodičů z Misij-

ního klubka, udělaly jistě radost štědrým 

farníkům z Proseče i okolí. Na účet 

PMD jsme odeslali 16 078,- Kč (Proseč 

15 100,- a Perálec 978,-). Srdečně děku-

jeme všem ženám z farnosti za napečení 

koláčů, schole za hudební doprovod při 

mši svaté a všem, kteří se zapojili a pod-

pořili naše misijní úsilí. 

Misijní klubko č. 202 

* K půlnoční vánoční mši svaté v ka-

tedrále sv. Víta a Vojtěcha na Pražském 

hradě se vypráví jedna stará pražská 

legenda. Podle této legendy se vánoční 

půlnoční mše svaté účastní v kapli sv. 

Václava sám český kníže svatý Václav 

spolu s prvním českým biskupem sva-

tým Vojtěchem. 

* Vánoční stromky z Čech asi nejvíce 

proslavil smrk z Beskyd, který se o Vá-

nocích v roce l999 vydal do Vatikánu. 

Stavět smrk na svatopetrském náměstí 

inicioval v roce 1982 papež Jan Pavel II. 

* Vánoční hvězda je tradiční ozdobná 

květina, která se stala oblíbenou v našich 

rodinách. Do Evropy se dostala z Mexi-

ka. Tam se vypráví, že byla milovaná 

královnou Aztéků, avšak královna byla 

oklamaná v lásce, žalem jí puklo srdce a 

krůpěje krve dopadaly na květy, které 

jsou od té doby rudé. 

* Jmelí je trvale zelenou rostlinou. Kel-

tové věřili, že přináší štěstí, odtud se 

zrodila pověra polibku pod jmelím. 

* Betlémské světlo je jednou z nejmlad-

ších vánočních tradic. Myšlenka šíření 

Betlémského světla jako pouta, které 

spojuje lidi dobrého srdce, vznikla v 

roce 1986 v rakouském Linzu, kde se 

snažili obohatit televizní akci určenou na 

pomoc postiženým dětem. Před Vánoce-

mi proto poslali letadlem do Betléma 

tělesně postižené dítě, které z baziliky 

Narození přivezlo do Rakouské země 

věčný plamínek. Od té doby každoročně 

je světlo přepraveno ve speciální lampě 

letadlem do Rakouska. Odtud je pak 

skauti rozvážejí do celé Evropy. 

svá. 
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symbol neustálého plynutí času. 

     Sám autor při požehnání pomníku prozradil, že má osobní bolest-

né zkušenosti s narozením zesnulého miminka. A netajil se ani sku-

tečností, že mu práce na pomníku pomohla v pochopení a přijetí této 

nelehké životní situace a v uzdravení bolesti. „Modlitby a čas bolest 

proměnily... Pro mě jako muže je vytvoření pomníku takovým zado-

stiučiněním našim dětem. Neměli jsme možnost je pochovat a vy-

tvořit tím místo k setkávání. Neseme si je ve svém srdci. Jsem moc 

rád, že jsme společně s českotřebovskými farníky a otcem Milošem 

vytvořili místo u Panny Marie na Horách v naději, že zde útěchu a 

osobní setkání s Bohem najdou i ostatní rodiče s podobnou zkuše-

ností,“ hovoří o své motivaci k vytvoření pomníku Petr Rejman. 

     Díky, Petře. 

(převzato z KT) 

 

Byl den před Štědrým dnem 
     Podvečerní vlak stál ve stanici a cestující naplňovali vagony. 

Každý spěchal do svých domovů, i já jsem se přidružil k davu, za-

chytil se chromových madel dveří a vstoupil. Ve voze bylo skoro 

zaplněno, ale čekalo na mě ještě jedno místo. Usadil jsem se, zavřel 

oči a tiše vychutnával chvilku klidu. „Tatínku, to je motorák, nebo 

osobáček?“ probudil mě ze snění pronikavý hlásek dítěte. „Osobák.“ 

Chladně a skoro nevlídně odpověděl hlas otce. Nevydržel jsem to, 

otevřel oči a jen tak kraťoučce jsem se zahleděl přes uličku, kde 

seděla holčička, snad tříletá, s hlavičkou kudrnatých vlásků, mod-

rých očí a s omalovánkou v ruce, s pohledem upřeným na kolejiště. 

Vedle ní sedí on - třicátník štíhlé postavy, s těžkými váčky pod oči-

ma, čtoucí sportovní rubriku. Najednou se narovnal, rozčiloval se, 

zíral do tmy za oknem. Neklidně ťukal na hodinky. Nahlas myslel a 

skoro i nadával: „Proč už ti v modrém něco neudělají, ať to jede, 

připravují lidi o čas“... komentoval svoje úvahy. V té chvíli, kousek 

od něho, projížděl na druhé straně nástupiště nákladní vlak. Tmavé 

vozy se míhaly zimním podvečerem. Děvčátko zpozornělo - otočilo 

hlavu a přitisklo nosík na okenní sklo. Vydrželo takhle dlouho a její 

pohled doprovázelo pomalé a pro mne melancholické kývání ruky v 

zápěstí. Ona mávala! Mávala mašině, mávala strojvedoucímu, máva-

la celému vlaku nákladu uhlí, který veze lidem teplo. V tu chvíli 

jsem litoval, že ještě neexistuje zařízení, které by uchovávalo pocity. 

Nahrál bych a konzervoval výraz a myšlenky dítěte s rozpláclým 

nosíkem, hlubokýma modrýma očima a upřímným srdcem. A podá-

val bych tuto medicínu všem, kteří usedají za řídící páky lokomotiv, 

do služebních vozů, nebo těm, kteří si na Štědrý den navlékají vá-

noční rukavice a vstupují do kupé se slovy „Jízdenky prosím“. Vě-

řím, že by to byla nejsilnější morální podpora a odměna zároveň. „Já 

vám mávám!“ říkalo by děvčátko s pronikavým hláskem a my by-

chom mu v duchu děkovali. 

Marie Soukalová (vánoční střípky) 

 

Děti Boží 
     Všichni jsme děti, děti Boží. Ať je kdo mladý, nebo stár. 

„Z Otcovy ruky přijali jsme svůj život, jako z lásky dar.“ Tak zpívá-

me v jedné z krásných písní. Chvalme Pána a děkujme mu za náš 

život, za každý nový život, který nám posílá jako svůj veliký dar. 

Važme si všech našich dětí, které nám posílá, je to naše veliká radost 

a štěstí. Dívat se na ty krásné Boží tvory a jejich nádherné oči, ve 

kterých se zračí celá krása nebe a Boží dobrota. Děkujme za rodiny 

naší farnosti, které se snaží vychovávat svoje děti v lásce a úctě 

Sbírám, sbíráš,       

sbíráme 

     Milí přátelé, na závěr roku děkuji 

vám všem sběratelům víček, sběratelům 

známek a odložených brýlí za vaši ocho-

tu a pomoc potřebným neznámým v 

daleké cizině. Každá naše pomoc, byť 

sebemenší, plní své. Prosím, i nadále 

nezapomínejte a pokračujte v pomoci 

sběru zmíněných věcí. S vámi a vaší 

pomocí jsme v listopadu odvezli čtyři 

pytle víček, 36 ks odložených brýlí. 

Známek zatím není mnoho k odeslání. 

Za všechnu pomoc vám patří velký dík. 

     Požehnané a milostí plné svátky 

Kristova narození Vám všem. 

Marie Soukalová 

 

Už je tomu... 

     Čas běží jako s větrem o závod, je 

tomu už řádka roků, na farské zahradě 

sázela se jubilejní lípa k oslavě a přícho-

du nového tisíciletí. To mnozí z nás jistě 

už zapomněli. Chci říci, že se lípa ujala, 

projevila se v příštím jaru krásným olis-

těním. Budete se taky divit, že přivádí na 

svět hrozny lipových květů. V současné 

době se loučí opadem listů, aby si odpo-

čala a s jarem nasadila své puky pro 

nový růst a krásu. Podívejte se na ni na 

jaře, pohlaďte ji očima - tu krasavici! Ať 

právě pohled na ni, na její krásný vzrůst, 

nám všem dává sílu a optimismus, důvě-

ru a radost, ať při pohledu na ni nás utvr-

zuje v plnou důvěru Boží. 

     Tenkrát při výsadbě lípy, ve svém 

krátkém zamyšlení říkal pan farář: 

„Stromy jsou to jediné, co nám zbývá 

jako vzpomínka na naše předky. Tedy ať 

se nové generace pečlivě starají o stro-

my, které jsou svědky našich životů - 

našich dějin.“ 

svá 

  

Nepřehlédni, víš to? 

     V případě lékařské pomoci volejte 

nejraději z PEVNÉ LINKY. Na dispe-

činku se objeví vaše adresa a přesné 

místo vašeho bydliště. Usnadňujete sa-

nitce rychlejší příjezd do místa. Tato 

informace je přímo od pohotovostní 

služby. Tak volejte z pevné linky na 

155. 

svá. 
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k Bohu, Ježíši Kristu a jeho matce P. Marii a všem bližním. Vždyť 

jsou to vlastně továrny na nové katolíky, kterých stále moc a moc 

ubývá. Buďme k nim milosrdní a shovívaví, i když třeba v neděli 

v kostele vyrušují. Když však je necháváme doma, aby byl v kostele 

klid, těžko se naučí do kostela chodit až vyrostou a budou hodné a 

rozumné. A my staří pomřeme. Staří lidé říkali, když v kostele ne-

zlobí malé děti, nebude tam pak, až vyrostou, chodit nikdo. Není ani 

na místě, aby je rodiče trestali za to, že v kostele zlobí a doma jim 

vyprávěli o Pánu Bohu, jak je milosrdný a k nám všem lidem hodný. 

To ten malý rozoumek ve své hlavičce nemůže srovnat. A tak se 

radujme za všechny děti, které jsou s námi v neděli na mši svaté, 

děkujme za ně Pánu. Také děkujeme naší ministrantce Klárce, Da-

nečkovi a jeho sestřičce Anetce a všem ostatním dětem, jež jsou 

s námi v kostele. Jsme moc rádi, že vás všechny máme. Mějte 

všechny rády své sourozence a kamarády a buďte rády, že si s nimi 

můžete hrát. Vždyť malý Ježíšek si také rád hrál se svými kamarády 

a se všemi dětmi. 

     Dívala jsem se na zprávy v televizi a bylo mi z toho smutno a 

byla jsem moc zahanbena tím, čím naše milovaná vlast prochází. 

Lakotou, sobectvím, urážkami, vulgárnostmi počínaje p. preziden-

tem a i některými vládními činiteli. Dnes jsem se však dívala na Star 

Dance a mám moc velkou radost z toho, jak tanečníci tančí 

s vozíčkáři a dokáží tu lásku ke všem lidem přenést na celý národ a 

získat podporu pro mnoho potřebných a opuštěných, pro které náš 

stát nemá a nechce nic udělat. 

     Vánoce se kvapem blíží a my budeme spolu slavit narození naše-

ho Pána Ježíše Krista. A k tomu také další krásné křesťanské svátky 

vánočního období. Tedy si vybereme to nejdůležitější z toho, co 

vlastně chceme v tomto čase prožít a vykonat, abychom se cítili my 

všichni spolu, se všemi dětmi i s Pánem opravdu šťastně. Určitě nám 

k tomu pomůže svátost smíření a pak už to přijde samo podle Boží-

ho plánu. 

     Přeji vám všem, moje milované děti, jejich rodiče, sestry a bratři 

v Kristu a drahý otče Vladimíre, aby se nám to opravdu povedlo. 

S.P. 

 

Informace z Oblastní charity 
Nové Hrady u Skutče 
     Listy stromů se zbarvily do podzimních tónů, v obchodních 

domech už pomalu začínají s vánoční výzdobou a my v charitě 

chystáme výrobky na adventní a vánoční trhy. Ve volných chvil-

kách vzpomínáme, co nám letošní rok přinesl zajímavého, nové-

ho, příjemného.  

     Leden byl, jako každoročně, ve znamení Tříkrálové sbírky – stej-

ně jako předchozí i tato sbírka byla úspěšná, v našem regionu bylo 

vybráno úžasných 752 790,-Kč, které byly použity na realizaci hu-

manitárních projektů v Indii, na nákup auta se speciální úpravou pro 

ambulantní služby a na úpravu domu v Hlinsku, kde chceme vybu-

dovat zázemí pro klienty a zaměstnance našich sociálních služeb.  

Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili, a věříme, že Tříkrálová 

sbírka 2017 bude stejně úspěšná jako ta letošní.  

     V únoru převažovala taneční nálada - klienti se zúčastnili Valen-

týnského plesu ve Svitavách a začátkem měsíce jsme pro veřejnost 

také pořádali již tradiční Charitní ples v Makově. Na konci měsíce 

dubna se uživatelé Denního stacionáře a Sociálně terapeutických 

dílen převlékli za čarodějnice a čaroděje, aby si užili den plný her a 

aktivit, které pro ně přichystali naši zaměstnanci. V červnu jsme byli 

pozváni do Hlinska na bezpečnostně-preventivní program Bezpečné 

prázdniny, kde jsme měli možnost vidět v akci integrační záchranné 

Svatá Anežko        

Přemyslovno, 

     veliká dcero českého národa, zahrnu-

ješ náš národ nesmírnými dary a milost-

mi, které nám vyprošuješ před trůnem 

Pána Boha Ježíše Krista. Děkujeme Ti 

za všechno, pokorně Tě prosíme, vypros 

našemu národu svornost, jednotu, návrat 

k Bohu a vítězství Ducha Svatého nad 

zlem, ať svobodně a celým srdcem mů-

žeme sloužit našemu Pánu.  13. listopad 

1989/2016. 

svá. 

 

Týden modliteb         

a obnovy 

27. 11. - 4. 12. 2016 

     V Týdnu modlitby a obnovy se ná-

rodní vězeňská společenství Prison Fe-

lowship International po celém světě 

sjednocují v modlitbách za všechny, 

kterých se dotýká zločin a jeho násled-

ky. Během týdne se věřící modlí a záro-

veň se seznamují s problémy v této ob-

lasti. Modlitby jsou povzbuzením pro 

místní církve, aby se zapojily do praktic-

ké pomoci obětem, pachatelům, propuš-

těným. 

    Pamatujte na vězně, jako byste 
byli uvězněni s nimi. (Židům13,3) 

www.prisonfellowship.cz 
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Betlémské světlo 2016 

NEDĚLE 18. 12. 2016 

OD 17 HODIN 

prosečské náměstí u betléma 

VÁNOČNÍ MINITRHY VÝROBKŮ 

Z DÍLEN NAŠEHO STŘEDISKA 

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

složky, jízdní oddíl Městské policie Pardubice, Vodní záchrannou 

službu, Český červený kříž, Leteckou záchrannou službu a další. 

Na odloučeném pracovišti v Hlinsku byla v červnu otevřena nová 

Sociálně terapeutická dílna, kterou využívají hendikepovaní 

z Hlinska a blízkého okolí. Ani během letních prázdnin jsme neleno-

šili a vydali se do Třemošnic na Sportovní hry pro hendikepované 

pořádané Domovem sociálních služeb Slatiňany, kde jsme vybojovali 

třetí místo v disciplíně Prostěradlované. V říjnu jsme se vydali na 

výlet do Neratova, kde nás během naší návštěvy provázel pan Anto-

nín Nekvinda. Cestou zpátky jsme se na skok stavili v nedalekých 

Bartošovicích v chráněné dílně Kopeček.  

     Začátkem listopadu jsme se zúčastnili Svatomartinského veselí 

v Moravské Třebové. Pořadatelem této akce byla Oblastní charita 

Moravská Třebová a VSŠ a VOŠ MO. Pro návštěvníky bylo připra-

veno občerstvení, k tanci a poslechu hrála kapela Domino a celým 

večerem provázeli studenti a zaměstnanci vojenské školy. Všichni 

naši uživatelé se na ples důkladně chystali – některé z děvčat si zašly 

i ke kadeřníkovi, aby jim to ve večerních róbách náležitě slušelo. 

Celé odpoledne probíhal pestrý program, v němž vystoupily Hadí 

žena, Mažoretky a vrcholem programu byl příjezd sv. Martina na bílo

-hnědém koni. Během programu měli návštěvníci možnost zakoupit 

lístek do tomboly, jejíž hlavní cenou byla upečená svatomartinská 

husa. „Bohužel, nikdo z nás husu nevyhrál, ale i tak jsme se měli 

dobře, k večeři jsme dostali řízek s bramborem,“ konstatovala jedna 

z uživatelek Denního stacionáře v Chotovicích .  
     Rok 2016 zakončíme tradičně Vánoční besídkou, na kterou už od 

září pravidelně nacvičujeme hudebně-divadelní představení. Toto 

předvánoční setkání je otevřeno pro veřejnost, proto neváhejte a 

přijďte se podívat 21. prosince do sálu Obecního úřadu v Chotovicích 

.  

Tříkrálová sbírka 2017 
     V sobotu 7. ledna se můžete opět těšit na malé koledníky, až za-

zvoní u vašich dveří. Je hezkým zvykem, že přispíváte nejen do zape-

četěné pokladničky, ale děti odměňujete také drobnou sladkostí, 

kouskem cukroví nebo zdravým ovocem. Děkujeme. 

     Požehnáno koledníkům a dobrovolníkům Tříkrálové sbírky bude 

při mši svaté v neděli 1. ledna 2017. 

 

A co nás čeká v příštím roce? 
     V říjnu byla oblastní charitou podána žádost na IROP 

(Integrovaný regionální operační program) na dotaci pro rekonstrukci 

domu v Hlinsku, který je ve vlastnictví charity Nové Hrady. 

V současné době je zde zázemí pro část našich služeb. Pokud bude 

tato žádost kladně vyřízena, dům na Adámkově ulici bude zrekon-

struován a vznikne zde zázemí pro charitní služby – pečovatelskou, 

osobní asistenci, sociálně terapeutické dílny a ošetřovatelskou službu. 

Sociální služby a část rekonstrukce pro zdravotnické služby – sestřič-

ky – bude hrazeno z Tříkrálové sbírky. Tento projekt je zaměřen na 

zlepšení pracovního prostředí pro naše pracovníky, nákup kompen-

začních pomůcek a čtyř automobilů pro terénní služby. Postupně 

chceme opustit pronajaté prostory a přesunout se do vlastního. Věří-

me, že tento krok povede k větší spokojenosti sociálních služeb. 

     Přejeme všem svým uživatelům a příznivcům požehnané vánoční 

svátky. 

Ludmila Dostálová, administrativní pracovnice OCHNH  

 

 

 

Tříkrálová sbírka 

2017 

     Dne 7. LEDNA 2017 v Proseči, Čes-

ké Rybné, Miřetíně, Zderazi a Perálci 

můžete potkat tříkrálové koledníky.  

     Hledáme malé i velké dobrovolníky - 

koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2017 v 

Proseči a okolí. 

     Více informací: 731 598 809, nebo 

osobně u paní Evy Skalníkové. 

     Záměry na využití prostředků získa-

ných z Tříkrálové sbírky 2017: Rekon-

strukce zázemí v Hlinsku, Nákup vozi-

dla pro ambulantní služby, Dar na reali-

zaci humanitních projektů v zahraničí, 

Mimořádné situace.  

www.novehrady.charita.cz 
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Předávání víry v rodině (4. díl) 

3. Očekávání církve od rodiny 

     V předchozí kapitole jsme se zabývali okolnostmi, které působí na rodinné prostředí. Ve třetí kapitole si řekneme, 

co očekává církev od rodiny - od historického přehledu rodiny jako domácí církve se dostaneme k úkolům křesťanské 

rodiny v současném světě a zakončíme úvahou o životě a hlavním poslání křesťanů v církvi. 

3.1 Vývoj chápání rodiny jako domácí církve 

     Více než před třiceti lety napsal papež Jan Pavel II. v apoštolské adhortaci Familiaris Consortio, že křesťanská 

rodina „může a musí být nazývána domácí církví“ (ecclesia domestica). Vycházel při tom ze závěrů II. vatikánského 

koncilu, že posledním stupněm členění církve (posledním z posvátných buněk) není farnost, ale křesťanská rodina, a 

to nikoli z ustavení církevního, nýbrž z vůle Kristovy. Manželství a rodina se tedy mohou stávat církví, pokud bude 

mít způsob jejich existence podobné znaky, jaké má církev velká – rodina bude společenstvím lásky, víry a naděje, 

společné modlitby, sdílení o Božích tajemstvích, bude v ní vládnout pohostinnost a skutky lásky. Bude-li se podobat 

církvi velké, bude i církví domácí. 

     V pokoncilním magisteriu (učitelském úřadu církve) bylo pojetí křesťanské rodiny jako domácí církve chápáno 

s jistou opatrností. Papež Pavel VI. zdůrazňoval, že rodina je svatyní církve v případě, že se její členové modlí a dopo-

ručoval, aby se rodiny společně modlily růženec. Ale rodina je zde stále chápána jen jako „jakási“ církev, a to pova-

hou svých činností. Papež Jan Pavel II. v apoštolské adhortaci Familiaris consortio jde ve svých úvahách o něco dále a 

uvádí, že stejně jako manželství je i rodina proměňována milostí Ježíše Krista v nadpřirozené společenství. Rodině je 

dána nová jednota, jednota Ducha Božího, který spojuje věřící s Kristem v jednotě Boží církve. Vyjádřením tohoto 

společenství je křesťanská rodina, proto také může a má být nazývána „domácí církví“. 

 3.2 O úkolech křesťanské rodiny v současném světě 

     Co se od křesťanské rodiny očekává, jakým úkolům by měla dostát, je v apoštolské adhortaci Familiaris consortio 

Jana Pavla II. shrnuto do čtyř všeobecných úkolů: 

Vytváření osobního společenství  
     Rodina je společenstvím osob, jejichž základem i cílem je láska. Společenství mezi manžely má kořeny 

v přirozeném doplňování se muže a ženy a je pro ně příznačná jeho nerozlučitelnost. Na tomto základu manželského 

společenství vzniká větší společenství rodiny – rodičů a dětí, sester a bratří a ostatních příbuzných. Všichni členové 

rodiny mají v lásce pečovat o vzájemný vztah, mají sdílet dobra, radosti i strasti. Základním prvkem tohoto společen-

ství, při kterém každý dává a přijímá, je dialog mezi rodiči a dětmi. Rodiče mají uplatňovat svoji autoritu jako skuteč-

nou a pravou službu se zřetelem na lidské a křesťanské dobro dětí. Ženám je dána důstojnost, které se těší již od začát-

ku dějin spásy; i Ježíš měl vysokou úctu k ženám. Má být jasně uznávána nezastupitelná cena její mateřské a rodinné 

úlohy, a to i ve vztahu ke všem ostatním povoláním. Nutno vyzdvihnout přirozený a nezbytný význam domácích prací 

a výchovy dětí. Muž je v rodinném společenství povolán k tomu, aby prožíval úkol manžela a otce. Úloha otce 

v rodině má ojedinělý a nenahraditelný význam. Muž zaručuje spravedlivý a rovnoměrný vývoj všech členů v rodině, 

podporuje její soudržnost a děti uvádí do živé zkušenosti s Kristem a církví. 

Služba životu  
     Základním úkolem rodiny je sloužit životu, snažit se o uskutečnění původního požehnání Stvořitele a plozením dál 

předávat Boží obraz od člověka k člověku. Rodiče však na sebe berou úlohu nové osobě účinně pomáhat, aby žila 

plně lidským životem. Připomíná to i II. vatikánský koncil: „Poněvadž rodiče dávají dětem život, mají velmi přísnou 

povinnost je vychovávat. Proto ať jsou uznáváni za jejich první a hlavní vychovatele. Tento úkol výchovy je tak důle-

žitý, že se dá těžko nahradit tam, kde chybí.“ Úkol výchovy má zdroj ve svátosti manželství, která jej obdařuje darem 

moudrosti, rady, síly i ostatními dary Ducha Svatého pro možnost pomoci dětem v jejich lidském a křesťanském vý-

voji. Křesťanské rodiče posiluje i vědomí, že jim Bůh svěřil růst jejich dítěte, které je zároveň dítětem Božím, je chrá-

mem Ducha Svatého a Kristovým bratrem. Úkolem výchovy je, aby rodiče ukázali dětem, k jaké hloubce a k jakému 

nezměrnému bohatství je mohou dovést víra a láska k Ježíši Kristu.  Svědectvím vlastního života jsou rodiče prvními 

hlasateli evangelia svým dětem, a když se s nimi modlí, čtou jim Boží slovo a za pomoci svátostí je včleňují do tajem-

ství Kristova těla, jejich rodičovství se tím dokonale naplňuje. Protože rodina není jediné a výlučné výchovné spole-

čenství, je potřeba vhodnou formou spolupracovat mezi rodiči a obcemi věřících, mezi duchovním správcem a různý-

mi výchovnými skupinami. 

Účast na společenském rozvoji (vývoji společnosti)   
     Rodina je živě spojena se společností, nemá se uzavírat do sebe, ale má být otevřená jiným rodinám a společnosti, 

ve které žije. Výchova v pravém a láskyplném společenství osob v rodině je nenahraditelnou školou společenského 

chování a příkladem k dobrým mezilidským vztahům v duchu úcty, spravedlnosti a dialogu. Proto se společenský 
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úkol rodiny nemá omezit jen na plození a výchovu dětí, ale rodina se může dát do služeb chudým nebo lidem 

v různých životních situacích. K tomuto úkolu je křesťanská rodina vybavena milostí ze svátosti manželství. 

Účast rodiny na životě a poslání církve  
     Křesťanská rodina je povolána, aby se aktivně podílela na poslání církve. Láska v manželství a život v rodině 

uskutečňuje účast na prorockém, kněžském a královském poslání Ježíše Krista a jeho církve. Rodina svůj prorocký 

úkol naplňuje tím, když naslouchá Božímu slovu, přijímá jej a předává dál. Z toho však vyplývá úkol trvalého vzdělá-

vání se ve víře. Rodiče svou katechetickou službou provázejí své děti i v letech dospívání a mládí, v období, kdy často 

odmítají nebo kritizují víru, kterou jako děti přijaly. Pro naplnění svého kněžského úkolu je křesťanská rodina povolá-

na, aby posvěcovala samu sebe, i církevní společenství, a to prostřednictvím svátostného života a modlitbou.  

     Rodinná modlitba je společnou modlitbou manželů, rodičů a dětí, ale i prarodičů. Pán Ježíš říká: „Jestliže se shod-

nou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce.“ Křesťanští rodiče 

mají povinnost vychovávat své děti k modlitbě a vést je postupně k osobnímu rozhovoru s Bohem. Praktický příklad 

rodičů a jejich živé svědectví je nenahraditelným prvkem. Jen když se otec a matka s dětmi modlí, pronikají do srdcí 

svých dětí a vykonávají řádně svou kněžskou službu. Kromě ranní a večerní modlitby biskupové výslovně doporučují 

čtení a rozjímání Božího slova v Písmu svatém, přípravu na přijetí svátostí, úctu k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a 

k Matce Boží a modlitbu u stolu. Jako nejúčinnější a nejpřednější společnou modlitbu v křesťanské rodině církev do-

poručuje růženec blahoslavené Panny Marie. 

3.3 Život a poslání křesťanů v církvi  

     Rodina má být domácí církví, ve které rodiče svým dětem předávají víru slovem a především příkladem. Katolická 

církev považuje za nejlepší takový model manželství a rodiny, kde mezi manželi je rozvíjen kvalitní vztah, je stabilní 

a vytváří záruky optimálního prostředí pro výchovu dětí. V naší společnosti můžeme pozorovat mezi mladými stále 

větší váhání k uzavření manželství. Důvodů je mnoho, ale k obavám uzavírat sňatky přispívají i mnohá nepříkladná 

manželství starších generací. Je dobré využít nabídky pastorace rodin, které vycházejí z prožitku, že má naději na 

úspěch snaha dvou mladých lidí vybudovat dobrý a trvalý vztah a dobře fungující rodinu. Toto je možné zažít při pří-

ležitosti setkávání mladých lidí a rodin, která velmi úspěšně organizují diecézní centra pro rodinu. Pokud se mladí lidé 

budou na manželství dlouhodobě a zodpovědně připravovat, budou se učit, jak rozvíjet a prohlubovat svůj vztah a jak 

řešit problémy, bude pastorace rodin úspěšná. Důležité je i pochopení nutnosti autority v rodině. 

     Katechetická činnost patří mezi hlavní pastorační a misijní aktivity církve. Vlastní katecheze je celistvá a systema-

tická formace, jejímž účelem je výchova dětí, mládeže i dospělých ke křesťanské zralosti. Má pastorační ráz a jejím 

výsadním místem pro realizaci je farní společenství. Do této katecheze je potřeba zapojit i prázdninové pobyty, výlety, 

ministrantské schůzky, scházení pěveckého sboru a také duchovní cvičení. Podaří-li se všechny uvedené aktivity vzá-

jemně propojit a vhodně doplnit, budou děti a mládež nenásilnou metodou zapojeny do života církve. Katecheze bude 

o to účinnější, bude-li provázena pozitivní zkušeností společenství žijícího z víry, svědectvím věřících laiků o kráse 

křesťanského života. A protože hraje při předávání a prohlubování víry klíčovou roli, je potřeba, aby byl pro ni ve 

farnostech vytvořen ve spolupráci s rodiči dostatečný prostor. 

     Velmi často se lze setkat s tím, že pokřtění rodiče nejsou schopni zajistit svým dětem křesťanskou výchovu. Ta 

v mnoha rodinách farního společenství doslova vyhasíná nebo prakticky nefunguje. Důvodem může být nedostatečná 

výchova z dětství, chybějící katecheze v dospělosti nebo nejednotnost mezi rodiči v zajišťování náboženské výchovy. 

Proto dnes prvořadým úkolem rodičů je růst v křesťanské zralosti a odložení naivních názorů a přístupů k dětem a 

mládeži. Základem a východiskem katecheze jsou biblická studia. Povinnost vzdělávat se v biblických disciplínách 

platí nejen pro kněze, jáhny a katechety, ale především pro rodiče. Chci-li vzdělávat, musím být vzdělán. Poznávání 

Písma svatého je nezbytnou součástí trvalého vzdělávání všech věřících. 

3.4 Shrnutí úkolů křesťanské rodiny v souvislosti s rozvíjením víry dětí  
     Pokud křesťanská rodina chce vzít vážně svůj úkol rozvíjení a „předávání“ víry svým dětem, musí se stát skuteč-

nou „domácí církví“. Aby rodina takovou církví, kterou svou milostí posvěcuje sám Ježíš Kristus, byla, měly by její 

prioritou být následující úkoly: 

• Vytvořit rodinné společenství na pevném a nerozlučitelném základě svátostného manželství, kde je s láskou vy-

tvářen vzájemný vztah a autorita je uplatňována jako pravá služba pro dobro dětí. 

• Vzít na sebe zodpovědnou a velmi přísnou povinnost vychovávat děti, protože rodiče jsou prvními a hlavními 

vychovateli a svědectvím vlastního života jsou prvními hlasateli evangelia svým dětem. 

• Výchovou v láskyplném společenství vést děti k mezilidským vztahům v duchu úcty, pravdy a dialogu. 

 • Trvale se vzdělávat ve víře, katechetickou službou provázet své děti i v dospívání a mládí a vést děti svým prak-

tickým příkladem ke každodenní modlitbě -  ranní, večerní a k modlitbě u stolu. Především je doporučena modlit-

ba růžence blahoslavené Panny Marie. 

• V rámci systematické formace, za účelem výchovy víry dětí, mládeže a dospělých ke křesťanské zralosti, je ne-

zbytné zapojení se do farního společenství a jím nabízených aktivit. 

jáhen Josef (dokončení příště)  
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Misijní neděle v Proseči 

Adventní Drážďany 

     3. 12. 2016, cena: 500,- 

     Program: skalní město Bastei, pro-

hlídka historického centra a významné 

památky města Drážďany: kostel sv. 

Kříže, katedrála sv. Trojice, rezidenční 

zámek, Semperova opera Zwinger, prů-

vod knížat, dopravní muzeum, promená-

da Bruhlská terasa s výhledem na Labe, 

osobní volno k návštěvě muzeí a advent-

ních trhů. 

     Cena zahrnuje: dopravu autobusem a 

průvodce. 

     Cena nezahrnuje: cestovní připojiště-

ní 20,- Kč, vstupné cca 25 € na prohlíd-

ku muzeí. 

     Nástupní místa: Libecina 6:00 hod, 

Vysoké Mýto 6:15 hod, po domluvě 

nástup možný po trase. 

     Přihlášky a informace: Michaela 

Krejčí 604 611 561, 

krejci.michala@seznam.cz. 

Michaela Krejčí 

10. 12. 2016 ve 14:30 hod. na náměstí v Proseči 
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Kalendář 

11 

Proseč intence a čtení 

čtení a žalmy cyklus A 

Perálec intence 

Pravidelné bohoslužby 

  Proseč N. Hrady Perálec 

NE 8.00 9.30 11.00 
PO 7.45     
ST 18.00 8.00   
ČT 7.45     
PÁ 18.00     
SO 18.00     

27.11. Za Václava Macháčka, manželku a syna.                   
čt: Eva Davidová, Marie Sodomková 

2.12. Za Dagmaru Bělouškovou, manžela a celou rodinu. 

4.12. Na poděkování a úmysl dárce.                                           
čt: Adélka a Baruška Zvárovy 

9.12. Za Kateřinu Víchovou, manžela, dceru a celou 
rodinu. 

11.12. Za Miroslava Lacmana, rodiče a celý rod.                            
čt: Jana Lacmanová, Jana Netolická 

12.12. Za Lucii a Václava Kučerovy, sourozence, rodiče a 
dva vnuky. 

14.12. Za Jiřího Malinského, bratra, tatínka a celou rodinu. 

15.12. Za Annu Krejčovou a za živé i zemřelé z toho rodu. 

17.12. Za Jana Černého, syna, rodiče a celou rodinu. 

18.12. Za P. Dominika Antonína Javůrka.                                     
čt: manželé Odehnalovi 

19.12. Za rodiny Krejčovu, Lettlovu, Študentovu, Häusléro-
vu a Graulovu. 

23.12. Za Boženu a Josefa Soukalovy, za živé i zemřelé z 
toho rodu. 

24.12. čt: Marie Víšková, Eva Skalníková 

25.12. čt: manželé Taláckovi ml. 

26.12. Za Josefa Zelenku, manželku, vnuka, zetě a rodiče 
Morávkovy a syna. čt: Libuše Halámková 

28.12. Za Františka Baťu, manželku a dcery. 

30.12. Za dar víry pro rodiny Roušarovy a pro rodinu 
Košňarovu a Vítovu. 

1.1. čt: Jana Nováková, Zdenek Šplíchal 

7.1. Za Miloslava a Marii Sodomkovy. 

8.1. Za Miroslava Vobejdu a celou rodinu.                                  
čt: Miroslav Vobejda, BoženaVobejdová 

15.1. čt: manželé Taláckovi st. 

20.1. Za Rudolfa Vícha, manželku, dceru a celou rodinu. 

22.1. čt: Josef Roušar ml., Iva Košňarová 

29.1. čt: manželé Odehnalovi 

5.2. čt: Zuzanka Roušarová, Jiří Talácko 

12.2. čt: Marie a Lucka Kulhavých 

19.2. čt: Anežka Ječmenová, Božena Hromádková 

26.2. čt: Eva Davidová, Marie Sodomková 

27.11.  Za Marii a Josefa Landvojtovičovy. 

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

4.12.  Za Petra Hodana, synovce Ottu a rodiče. 

11.12. Za Antonína Flídra, syna a rodiče. 

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

24.12. Za Antonína Flídra, syna a rodiče. 

25.12. Za Marii a Františka Kulhavých a syna Františka. 

26.12. Za Štěpána Šplíchala, syna Štěpána a jejich rod. 

1.1. Poděkování za dar víry, prosba o Boží požehnání 
pro celou rodinu. 

8.1. Za Luboše Drahoše, rodiče a sourozence. 

19.2. Za rodiče Nešetřilovy a živé i zemřelé z toho rodu. 

NE 27. 11. 1. neděle adventní 

  Nové Hrady: 17.00 - 18.30 svátost smíření, adorace 

PO 28. 11. Proseč: 18.00 mše sv. 

    19.00 farní rada  

ČT 1. 12. Chotovice: 17.00 náboženství 

PÁ 2. 12. Nové Hrady: 8.00 mše sv. 

  Proseč: 18.00 mše sv.  

SO 3. 12. Proseč: 9.00 fara - adventní rekolekce 

  P. Pavel Rousek 

  13.00 - 15.00 svátost smíření 

 Proseč: 15.00 mše sv. 

  Chotovice: 16.30 mše sv. 

NE 4. 12. 2. neděle adventní 

    po mších návštěva sv. Mikuláše 

  Proseč: 16.00 - 18.00 svátost smíření, adorace 

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

 Nové Hrady: 16.45 mše sv. 

  Proseč: 18.00 mše sv. 

SO 10. 12. Proseč: 7.30 rorátní mše sv. 

  Proseč: 14.30 náměstí - Živý Betlém 

NE 11. 12. 3. neděle adventní 

PO 12. 12. Perálec: 16.00 - 18.00 svátost smíření, mše sv. 

ST 14.12. Nové Hrady: 15.30 mše sv. pro farnost 

    a pracovníky Charity 

ČT 15. 12. Chotovice: 17.00 náboženství 

PÁ 16.12. Proseč: 16.30 adorace, setkání mladších dětí 

    18.00 mše sv. 

SO 17. 12. Proseč: 7.30 mše sv. s roráty pro děti s lampičkami 

    14.00 - 17.00 předvánoční svátost smíření 

NE 18. 12. 4. neděle adventní 

  Nové Hrady: 14.30 - 16.30  předvánoční svátost 

    smíření, adorace 

  Proseč: 17.00 náměstí - Betlémské světlo 

SO 24. 12. Štědrý den 

  Perálec: 16.00 vigilie narození Páně 

  Nové Hrady: 22.00 Půlnoční mše sv. 

  Proseč: 24.00 Půlnoční mše sv. 

NE 25. 12. slavnost Narození Páně 

  Bohoslužby jako v neděli. 

PO 26. 12. svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 

  Bohoslužby jako v neděli. 

SO 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. 
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Nové Hrady intence a žalmy 

 Modlitba růžence vždy 30 min. před mší sv. 

 Svátost smíření vždy 30 min. před mší sv. (kromě nedělí v No-
vých 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 

Kalendář 

27.11. Za Josefa Holomka, bratra a rodiče z obojí strany.   
ž: Dáša Nováková 

4.12. Za živé a zemřelé členy rodiny Chadimovy a Nová-
kovy. ž: Romana Poslušná 

7.12. Na poděkování za 60 let života. 

11.12. Za živé a zemřelé členy rodiny Chadimovy a Nová-
kovy. ž: Vendula Nováková 

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

24.12. Za živé a zemřelé členy rodiny Chadimovy a Nová-
kovy. ž: Vendula Nováková 

25.12. Za Josefa a Cecílii Válkovou a rodiče. 

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

28.12. Za rodiče Nyklovy a Černínovy. 

1.1. Za Annu a Františka Binkovy, za živé i zemřelé z 
toho rodu. ž: Petr Poslušný 

8.1. ž: Romana Poslušná 

15.1. ž: Michal Novák 

22.1. ž: Dáša Nováková 

29.1. ž: Karel Vopařil 

5.2. ž: Romana Poslušná 

12.2. ž: Vendula Nováková 

19.2. ž: Michal Novák 

26.2. ž: Dáša Nováková 

Časopis pro vnitřní potřebu farností 
Proseč, Nové Hrady a Perálec.  

Duchovní správa: 
P. Mgr. Vladimír Novák 

telefon farní kancelář: 734 435 054  
(pondělí - pátek 11:00 - 14:30 hod.) 

e-mail: farnispolecenstvi@centrum.cz. 

Uzávěrka příštího vydání: 12. 2. 2017 
e-mail pro posílání příspěvků: fs@1969.cz. 

NE 1. 1. slavnost Matky Boží, Panny Marie 

  Bohoslužby jako v neděli. 

  Žehnání Tříkrálovým koledníkům. 

  Proseč: 14.00 kostel - koncert Naživo 

ČT 5. 1. Chotovice: 17.00 náboženství 

PÁ 6. 1. slavnost Zjevení Páně 

 Nové Hrady: 16.45 mše sv. 

  Proseč: 18.00 mše sv. 

SO 7. 1. Tříkrálová sbírka 

 Chotovice: 16.30 mše sv. 

  Proseč: 18.00 mše sv. 

NE 8. 1. svátek Křtu Páně, končí vánoční období 

  Chotovice: společné setkání farníků obou farností 

ST 11. 1. Nové Hrady: po bohoslužbě setkání seniorů 

NE 15. 1. 2. neděle v mezidobí 

ČT 19. 1. Chotovice: 17.00 náboženství 

PÁ 20. 1. Chotovice: 11.00 mše sv. u sv. Josefa 

NE 22. 1. 3. neděle v mezidobí 

ČT 26. 1. Chotovice: 17.00 náboženství 

NE 29. 1. 4. neděle v mezidobí 

  Nové Hrady: 17.00 - 18.30 svátost smíření, adorace 

ČT 2. 2. svátek Uvedení Páně do chrámu 

 Nové Hrady: 16.45 mše sv. 

  Proseč: 18.00 mše sv. 

SO 4. 2. Chotovice: 16.30 mše sv. 

  Proseč: 18.00 mše sv. 

NE 5. 2. 5. neděle v mezidobí 

  Proseč: 17.00 - 19.00 svátost smíření, adorace 

NE 12. 2. 6. neděle v mezidobí 

ČT 16. 2. Chotovice: 17.00 náboženství 

22.-28.2.2016 - jarní prázdniny okr. Chrudim 

NE 19. 2. 7. neděle v mezidobí 

NE 26. 2. 8. neděle v mezidobí 


