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Milí přátelé, 
     čas prázdnin a dovolených, kdy se děti i dospělí snažili odpoči-

nout si a načerpat nové síly, je již za námi. Nový školní rok se roze-

běhl naplno a vše se rychle vrací do zajetých kolejí. I v našich far-

nostech, kde jsme z důvodu různých prázdninových činností, příprav 

na celostátní setkání mládeže nebo dovolené měli omezený pořad 

bohoslužeb, se, dá-li Pán, vrátíme k obvyklému konání pastoračních 

aktivit. V měsíci říjnu si připomeneme několik významných světců, 

např. sv. Františka z Assisi, sv. Jana XXIII., sv. Terezii od Kříže 

nebo sv. Jana Pavla II., a následně se před námi otevřou dušičkové 

dny. Nejprve budeme prožívat slavnost Všech svatých, tedy slavnost 

těch, kteří již vstoupili do nebe. Církev nám staví před oči slávu sva-

tých, abychom velebili Boha a mohli se radovat spolu s těmi, kteří 

již žijí v dokonalosti, a abychom tak poznávali, k jakému cíli jsme i 

my povoláni, jaký dar je pro nás připraven. Papež Benedikt XVI. v 

roce 2009 ve Staré Boleslavi řekl: „Příklad svatých povzbuzuje kaž-

dého, kdo si říká křesťan, aby byl důvěryhodným, tedy žil v souladu 

s principy víry, kterou vyznává. Opravdu nestačí působit zdáním 

dobrého a čestného člověka; je třeba jím skutečně být. A dobrý a 

čestný je ten, kdo nezakrývá sám sebou světlo Boží, nevynáší sebe, 

nýbrž nechává skrze sebe prosvítat Boha“. Kéž by se nám to dařilo! 

     Všem, kteří nás předešli na věčnost, bude věnovaná vzpomínka 

2. listopadu při Památce všech věrných zemřelých, lidově označova-
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Manželské společenství  
a prázdniny 

     S manželským společenstvím jsme letos také o prázdninách pod-

nikli pár společných akcí. Hned v červenci jsme se sešli s celými 

rodinami u Skalníků na zahradě. Pro děti byly připraveny hry, počasí 

nám přálo, a tak jsme mohli společně prožít příjemné nedělní odpo-

ledne. 

     Na začátku srpna jsme někteří strávili pár dnů v Jeníkově na cha-

lupě. Tento objekt spravují salesiáni z Litomyšle. Podnikali jsme 

procházky po okolí, chodili do lesa, sbírali houby, zajímavá byla 

také exkurze na policejní stanici v Hlinsku, pro odvážné také koupá-

ní mezi kapry… Každý den jsme zakončili společnou modlitbou 

v kapli. 

     Nakonec jsme se v srpnu zúčastnili setkání rodin v Olomouci, 

které proběhlo v rámci celostátního setkání mládeže. V 11 hod. byla 

mše svatá, kterou celebroval kardinál Dominik Duka. Následoval 

program na několika místech v Olomouci, bylo opravdu z čeho vy-

bírat. Vrcholným okamžikem bylo svědectví hlavního hosta setkání, 

kterým byl Ital Enrico Petrillo. Vyprávěl o své ženě Chiaře, o kříži, 

který společně nesli. Ale i přes tento těžký kříž to byl příběh plný 

lásky, naděje a hluboké radosti z blízkosti Pána. Kéž jsou pro nás 

vzorem hluboké víry a plné odevzdanosti Bohu.  

Ivana Košňarová 

 

     Misijní klubko, se po prázdninách opět setkává a zve i ostatní 

děti každý třetí pátek v měsíci od 16.30h ke společné modlitbě, 

zpěvu, hrám a tvoření... 

     Starší děti (od třetí třídy) půjdou po stopách Svatých a mladší děti 

budou poznávat život Pána Ježíše skrze Růženec. 

     Společně chystáme: Misijní neděli a jarmark, Modlitbu Misijní-

ho růžence, Misijní pouť k Jezulátku do Prahy, Jeden dárek navíc, 

Misijní křížovou cestu, Jarní jarmark  –  na vše vás zveme  

a těšíme se:) 

                                                          Za klubko Marie Rejmanová  

né jako Dušičky. Na tyto zesnulé, kteří 

jsou ve fázi očišťování (v očistci) pama-

tujme především modlitbou a také získá-

ním plnomocných odpustků. Nezapomí-

nejme také v této době navštěvovat hřbi-

tovy a hroby svých blízkých a pomodlit 

se za jejich duše, vždyť i my sami to 

budeme jednou potřebovat. Slavností 

Ježíše Krista Krále na konci listopadu se 

uzavírá liturgický církevní rok. Svátek 

připomíná Kristův královský titul a jeho 

nejvyšší svrchovanost nad lidskými ději-

nami – vše je v rukou Ježíše Krista, on 

je Králem nebe i země. 

     Pak hned vstoupíme do adventu, do 

doby přípravy na Vánoce. Mnozí tuto 

dobu vnímají jen jako období shonu po 

co největším množství dárků, jako obdo-

bí nekončících úklidů a pečení. Pro nás, 

křesťany, však advent znamená přede-

vším přípravu na příchod Vykupitele, 

Ježíše Krista. Tím, že se každoročně 

vžíváme do atmosféry této dlouhé pří-

pravy na narození Ježíše, tak nejen oži-

vujeme touhu po jeho druhém příchodu 

na konci věků, ale především touhu při-

jmout ho do svého vlastního života, aby 

nás vedl a byl trvale v našich srdcích. 

Advent je časem, v němž se probouzí 

ochota myslet na druhé a prokazovat jim 

dobro. Prožijme plně adventní dobu a 

setkávejme se s Bohem, který nabízí 

nový naplněný život a ukazuje cestu dál. 

     Přeji vám všem požehnané dny. 

jáhen Josef 

 

Křesťanské časopisy 

pro děti 

     Během začátku školního roku nastane 

změna v předávání časopisů dětem. Ča-

sopisy se nebudou předávat v kostele, 

ale budou se dětem zasílat poštou domů 

přímo z redakce. I nadále je placení ča-

sopisů dobrovolné, přispěvatelé mohou 

peníze dávat do krabičky k tomu určené 

vzadu v kostele. Dále tam bude tabulka, 

do které zájemci zapíší jméno a adresu 

dítěte, také lze zaslat tyto údaje na far-

nispolecenstvi@centrum.cz nebo dát do 

schránky na faře. Je potřebné zvážit věk 

dítěte a popř. změnu časopisu, který 

bude tomuto věku více odpovídat.  

Markéta Požárová  
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Jak potkávat svět 

     V neděli 27.8. se u nás v Nových Hradech konal krásný koncert 

Hradišťanu pod vedením pana profesora Jiřího Pavlici. Je to člověk 

velmi vzácný a každému určitě moc příjemný. I když všichni víte, že 

náš kostel není ten nejmenší, díky šikovným pořadatelům byl zapl-

něn do posledního místečka a vešlo se tam opravdu hodně lidí – dík 

všem za vše. 

     Po příjemném úvodu pana Pavlici a našeho patera Vladimíra za-

čal opravdu nezapomenutelný zážitek z tak krásné hudby a překrás-

ných zpěvů, že se nám až tajil dech. Pan Pavlica také vybídl našeho 

patera Vladimíra, aby s nimi šel zpívat. Publikum se k němu připoji-

lo, ale pater Vladimír z toho velmi vtipně vyklouzl a řekl: „Kdo mě 

chce slyšet zpívat, může přijít vždy v neděli či ve středu na mši sva-

tou k nám do Nových Hradů“. Zážitek z koncertu byl opravdu 

úchvatný, všem se to moc líbilo a častý aplaus provázel všechny 

skladby a písně. Ke konci programu jsme dostali také přídavek 

v podobě Modlitby za vodu – Voda má, voda má rozpuštěné vlasy, a 

ódu na krásné léto – Požáry ze všech stran, hoří léto… Velký dík 

také patří paní Alici Holubové za krásný zpěv a hlavně za Počítání 

měsíců. Také musíme poděkovat panu Josefu Fojtovi, když téměř na 

konci se rozezněly naše překrásné varhany a celý kostel plný do 

posledního místečka se chvěl krásou našich dobrých varhan. Velký 

dík patří panu Václavu Nádvorníkovi a budeme čekat na příští rok, 

co pěkného nám zas předloží. Též všem pořadatelům, kteří se na 

přípravě míst a pořádání před koncertem podíleli, upřímné Pán Bůh 

zaplať. Tak už se těšíme na další koncert. Také se obracíme na naše 

farníky, kteří se po mši sv. modlí za kněze, aby se alespoň v duchu 

modlili za naše varhaníky, kteří to mají opravdu také hodně těžké. 

Když jim pomůžeme a budeme je chápat, tak jim i Pán bude pomá-

hat. 

     A co vy, moje milované dětičky malé i větší, moc se na vás 

všechny těšíme v našem kostelíčku. A vy školáci nebuďte smutní, že 

musíte zase chodit do školy, vždyť za necelých deset měsíců tu zase 

budou ty krásné bezstarostné prázdniny. 

     A vy větší, kteří opouštíte své rodné hnízdečko, nezapomínejte na 

své rodiče, své blízké, sourozence a nenechte si zpřetrhnout pouto 

svého domova. K tomu nám pomáhej Pán a Panna Maria i svatí an-

dělé strážní. A zítra už se těším na mši sv. v našem kostele a na se-

tkání s Pánem a s vámi se všemi, a na to, jak s vámi budu potkávat 

svět a vás všechny v něm.  

     Nakonec vás všechny prosím, modlete se dále za kněze, biskupy, 

a hlavně za našeho papeže Františka. Mám k němu velký obdiv, že i 
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Srdečně vás zveme na 

POUŤ 
MISIJNÍCH KLUBÍČEK 

K PRAŽSKÉMU 
JEZULÁTKU 

 
KDY: 

9. 12. 2017 

JAK: 
společně vlakem 

či samostatně autem či pěšky :) 

PROGRAM: 
• mše svatá 

• pobožnost za rodiny, 
za povolání našich dětí 

• návštěva adventní Prahy 

Bližší informace budou včas 
upřesněny. Sledujte Misijní 
nástěnku nebo farní web. 

Víte, že, nevíte? 

• Televize Noe šíří dobré zprávy, radost 

a pokoj. 

• Šedesát minut má hodina a stejný po-

čet pracovníků připravuje vysílání. 

• Víte, že sedm set dobrovolníků KaNoe 

pracuje pro NOE ve svém bydlišti? 

• Víte, že více jak dvacet pět tisíc adre-

sátů komunikuje s Klubem přátel Televi-

ze Noe? 

• Víte, že se můžete stát členem a pod-

porovatelem Klubu přátel TV Noe? 

• Víte, jak je důležité podpořit toto 

úžasné dílo finančními prostředky? 

• V našich rodinách Televize Noe má 

své místo, podpořte a pomoz-

te křesťanskému vysílání. Děkujeme.  

Vaše 

Televize dobrých zpráv  
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v jeho letech tak dobře zvládá svůj úřad pro celou zemi. I když ně-

kdy je na něm vidět i hodně velká únava. Tak tedy se nebojme přidat 

navíc nějaký ten Otčenáš. 

S.P. 

 

Sbírám, sbíráš, sbíráme... 

     hned na začátku, přijměte moji omluvu. V minulém čísle FS 

jsem vás neinformovala o sběru víček, známek, ani brýlí. Mám ra-

dost, když vážu pytel naplněný po okraj, který bude čekat na dalšího 

a pak až budou k odeslání. Děkuji za vaši ochotu a čas, který dáváte 

pro dobrou věc. Odvezli jsme sedm pytlů naplněných, co se dalo až 

po okraj. Jak jsem už minule zmiňovala, máme důvěrnou družbu s 

Neratovem. Ing.Toník Nekvinda je naše spojka, která vždy odveze 

víčka do Neratova a odtud se předávají dále, kde se „proměňují“ ve 

finance, ty pak se předávají na nákup pomůcek postiženým dětem. 

Nám byla předaná holčička Michalka, která rozdává úsměvy a ra-

dost. Právě ona v minulých dnech prázdnin obdržela pomůcku, aby 

se jí usnadňoval každodenní život. Posílá náruč díků a pozdravů vám 

všem. Právě tak, děkují rodiče za pomoc. K poděkování se připojuji 

i já. Ve sběru víček z potravinových obalů pokračujeme. Prosím, 

taková pomoc vás nic nestojí, jen špetku času k uložení víček třeba 

do krabice. Pak přinést a znova se snažit každé víčko dát stranou.  

     Více jak čtyřicet roků trvá sběr brýlí. Za minulého režimu jsme 

posílali na misie žádané odložené brýle všeho druhu. Pater Perdik, 

misionář, který žil na misii v Zambii, často žádal o možnost posílání 

brýlí. Silný svit slunce v Africe kazí oči mnohým. Častokrát pater 

Perdik děkoval, kolika lidem jsme pomohli a přivedli jim světlo. 

Často se v dopisech zmiňoval o životě lidí v pralese, často psal o 

budování a vylepšování vesnice. Společnou rukou postavili silnici 

tropickým pralesem blíže k ostatním vesnicím i k městu, která byla 

desítky i více kilometrů vzdálena. Dnes se stala po velkých pracných 

úpravách „dálnicí“, spojnicí za nákupem, za farníky a příjezdovou 

tratí do vesnice. Pater Perdik byl slovenský misionář. Jednou přijel 

domů na dovolenou a pak se i do Česka rozjel mezi přátele. Zastavil 

se i u nás, my jsme doma nebyli. Ve schránce byl pozdrav od něho. 

Za půl roku jsme dostali zprávu, že zemřel. Ráda bych zůstala věrna 

jeho pomoci ve sběru brýlí, to dokážu jen s vaší pomocí... Prosím, 

odložené brýle jakékoliv i různě pokažené, přinášejte. Odborníci je 

opraví a předají potřebným. S vaší pomocí jsme odeslali 178 kusů 

brýlí. Tolika lidem se pomohlo někdy v těžkých podmín-

kách každodenního života. Všem vám dárcům děkuji za pochopení 

pomoci. 

     Zbývá ještě zmínka o sběru známek. Odeslali jsme 2.50 kg zná-

mek, a to zase za vašeho přispění. Skoro s pravidelností nacházím 

velkou obálku naplněnou známkami z došlých dopisů. Je proč se 

radovat! Tajný dárce, nejmenovaný, přinesl pomoc. Když si člověk 

představí, že takový kousek ceniny dokáže zmírnit hlad, pomůže ke 

vzdělání, dá dítěti radost, když má úžasný balón, se kterým si může 

hrát. Je to veliký dar, je to velké pochopení pomoci druhému. Díky, 

neznámý dárče. Jistě vaše dobrota vám bude jednou přičtena. Ve 

světě ve velkém existuje elektronická pošta. Ta nám nepřidává a 

nepomáhá. Mezi sebou mezi přáteli si ještě dopisujeme. Prosím, 

dohlédněte, aby žádná známka z došlých dopisů nebyla v odpado-

vém koši. Každá známka pomáhá, vy se stáváte strůjcem pomoci... 

Navzdory všemu, budeme i na příště sběrateli známek pro pomoc 

chudým. Věřím, že za vaší pomoci ještě dokážeme pomáhat. Za tu 

snahu vám moc děkuji. 

     Přeji krásné, požehnané svatováclavské časy. 

Soukalová 

 

Skautský tábor      

     Jako každý skautský rok, tak i ten 

letošní vyvrcholil začátkem letních 

prázdnin skautským táborem. Naše 

skautské středisko letos tábořilo na tá-

bořišti na Pánově kopci, kde je ideální 

prostor, zázemí a podmínky pro nevšed-

ní aktivity a zážitky, které lze během 

skautského roku zažít jen stěží. Tábořili 

jsme hned v prvních čtrnácti dnech a 

sešlo se nás opravdu mnoho; přes ben-

jamínky, kteří s námi tábořili celkem 

pět dní, vždy od devíti rána do čtyř ho-

din odpoledne,  světlušky a vlčata, kteří 

na táboře prožili celých deset dní, po 

skauty a skautky, kteří zvládli pod sta-

nem čtrnáct dní. I s vedoucími nás bylo 

něco málo přes osmdesát kousků, což 

byla pro vedoucí velká výzva, kterou 

ale náležitě zvládli.  Duch tábora se nesl 

v námětu známé fantasy knihy od Tol-

kiena, Pán prstenů. Děti byly rozděleny 

do několika národů, jako jsou Trpaslíci, 

Elfové, Hobiti a také Lidé. Každý národ 

nesl prsten Moci, s ním zdolával nástra-

hy a překonával překážky, až došel do 

Mordoru k Hoře osudu, kde byl prsten 

Moci stvořen, a mohl být tedy i zničen. 

Všem národům se podařilo prsten Moci 

zničit a nastolit ve Středozemi zase mír. 

Během táboření jsme zažili spoustu 

zábavy a mnohému jsme se také nauči-

li. Přežili jsme několik bouřek, které 

pod stanem vypadají mnohem děsivěji 

než z domu, vyrobili jsme si vlastní 

zbraně, každý národ svou, poznali jsme 

zase o kousek víc přírodu a její kouzlo; 

při nočních hlídkách se bojíme pořád 

stejně a v kuchyni dokážeme být dobrý-

mi pomocníky. Co je na táboře ale nej-

lepší? Být v náruči přírody pod stanem 

čtrnáct dní s partou těch nejlepších ka-

marádů, na které se můžeme kdykoli 

spolehnout a zažít spoustu opravdového 

dobrodružství ,  to  j e  p ro  nás 

k nezaplacení. 

     Děkujeme za důvěru a nová přátel-

ství. 

Skautské středisko Proseč 
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A moře se nepřeplní… 
     „Všechny řeky spějí do moře a moře se nepřeplní. Do místa, z něhož vytékají, se zase vracejí k novému kolobě-

hu.“ (Kaz.1,7) Nejen řeky, Řekové, ale také my s novým rokem běžíme vstříc „novému koloběhu.“ Dostavil se nový 

rok a nepřišel sám, nýbrž v doprovodu nových úkolů, výzev a povinností. Jenže my máme jenom 365,242 dne na to, 

abychom to všechno stihli. Ale jak? Možná, že jste se také někdy ptali sami sebe, jestli se máte zbláznit hned, nebo až 

později... Každopádně čas kvapí, jejda, a už je zase pryč. Nestíhačka, snad to bude lepší potom. Až dopíšu zítřejší 

úkol, udělám poslední zkoušku, až seženu práci, až dostanu důchod... Až... Aha? 

     Až toho budete mít zase tři metry nad hlavu, tak bych vám poradil, abyste si zašli k moři. Nadýchali se čerstvého 

vzduchu a chvíli se dívali, jestli to moře přeci jenom už někde nepřetéká. Jenže, kdepak hledat moře v České republi-

ce, že? Ale stejně, nemusíte si brát dovolenou nebo podepisovat dovolenku, že se potřebujete uvolnit, nejlépe z rodin-

ných důvodů a vydat se k moři. Stačí, když si dopřejete chvilku času, zařadíte nižší rychlost a rozhlédnete se kolem 

sebe, i kdyby to mělo být právě teď a právě tam, kde listujete v časopise. Toto umění zadívat se na svět pěkně v klidu, 

ve ztišení a s novýma očima, jiným slovem kontemplovat, patří k prastarým křesťanským pokladům. Kdysi dávno ve 

druhém století napsal sv. Irenej: „Životem člověka je patření na Boha.“ Umět se dívat tedy znamená žít a obráceně: žít 

znamená umět se dívat, zahledět se do světa, který je tak krásný, abychom jednou mohli zvednout hlavu a patřit na 

Boha. Na toho, kdo je snad skrytě, ale jistě přítomný v tomto světě a v tomto životě, který můžeme žít. Nebo taky 

živořit... Ale kdo z nás by chtěl život profrčet ve stylu take away, místo aby ho prožil a vychutnal až do dna? Totiž 

„jestliže vidět světlo znamená být ve světle a mít účast na jeho lesku, potom vidět Boha znamená být v něm a mít 

účast na jeho zářivé nádheře, která dává život.“ (Adversus haereses,IV,20,5:PG7,1035b) 

     Pěkné, ale odkud začít? Od malých krůčků, které se nabízejí. Od občasné stopky našich 1000 a 1 aktivit, od občas-

ného zastavení se, zaradování se ze života a pohlédnutí k Bohu, třeba ve ztišení, v modlitbě či vděčnosti za všechno to 

krásné, co ve svém životě a ve světě kolem můžeme vidět, kontemplovat. Paráda! A co když to nepůjde hned? Kein 

Stress. Čau. 

jáhen Petr Soukal 

(s laskavým svolením použito, Svá.) 

 

 

To byla jednou jedna mrtvá farnost... 
…ze života… 

     Nastoupil do nové farnosti nový pan farář, kde před ním dlouhý čas nebyl žádný kněz. Když přišel, shledal faru i 

kostel ve zbědovaném stavu. Rozhodl se, že se dá hned do práce. 

     Začal budovat, shánět lešení a prosil místní chlapy, jestli by mu pomohli postavit lešení. Dali se slyšet: „Pane fará-

ři, tady to nemá smysl, tady je mrtvá farnost.“ Pan farář se nenechal odradit a s těmi, kteří si dali říci, se dal do práce. 

Také požádal několik žen o pomoc v úklidu. I ženy se ozvaly: „No tak to víte pane faráři, že vám pomůžeme trošku, 

ale to, co děláte, nemá smysl, protože tady je mrtvá farnost.“ Pater si řekl: „tak to tedy ne, tak na to nesmím.“ Začal si 

více všímat dětí, kluky zval k ministrování a děvčata, že budou zpívat při mši svaté. Rodiče panu faráři vzkázali, že je 

to hezké, ale že se zbytečně namáhá, protože tady je farnost mrtvá. Pan farář si říkal, vždyť já jsem přišel proto, abych 

se staral o živé, a ne o mrtvé. Vyhlásil, že když je mrtvá farnost, že bude sloužit mši za mrtvou farnost - rekviem. A že 

naléhavě prosí, aby lidé alespoň tentokrát přicházeli do kostela, rozloučit se naposledy s mrtvou farností. Lidé byli 

daleko víc zvědaví než zbožní. Tak v tu neděli přišli. Před oltářem byla rakev. Kněz přišel těsně přede mší, sundal 

víko z rakve a začal sloužit. Lidé neměli myšlenky na zbožné texty a neustále jim vrtalo hlavou, co to má znamenat, a 

hlavně, kdo leží v té rakvi. 

     Bylo po mši a kněz říká, aby lidé přicházeli a naposledy se rozloučili s mrtvou farností; tak ať přijdou k rakvi, roz-

loučí se a ať odcházejí zákristií. A kdyby snad někdo věděl, že by se dalo s tou mrtvolou něco dělat, ať se vrátí hlav-

ním vchodem zpátky a pomůže. Kněz odešel do zákristie. Lidé s jistou obavou, ale především se spěchem a velkou 

zvědavostí přicházeli k rakvi. A jak se do ní naklonili, uviděli sami sebe. Pan farář tam totiž položil veliké zrcadlo, 

aby každému z nich došlo, že neexistuje mrtvá farnost, ale jen mrtví farníci. Když se pak vrátil později do kostela, 

zjistil, že většina lidí se hlavním vchodem vrátila. 

     Živé společenství církve totiž nespočívá v tom, že je plný kostel, ani v tom, že lidé zachovávají Desatero, že věří 

v to, v co věřili jejich tátové, že nepochybují o pravdách víry, protože víra není nauka, ani náboženský systém. Živá 

farnost je ta, kde lidé žijí důvěrný vztah s Kristem. 

(z vyprávění podle skutečnosti) 

Svá. 
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Kalendář 

7 

Proseč intence a čtení 

čtení a žalmy cyklus A 

Perálec intence 

24.9. Za Josefa Kašpara a rodiče z obojí strany.                 
čt: Jana Nováková, Zdenda Šplíchal 

25.9. Za manžele Královy, dceru a rodiče. 

27.9. Za rodiče Hromádkovy, syna Františka, Viléma, 
Bohuslava a Jiřího. 

28.9. Za Marii Vobejdovou. 

30.9. Za Marešovy. 

1.10. Za Jaroslava a Marii Macháčkovy, jejich dva zetě, 
rodiče a sourozence z obojí strany.                                        
čt: manželé Dastychovi 

2.10. Na úmysl dárce. 

5.10. Za Františka Petrase a rodiče. 

6.10. Za rodiče Tejkalovy. 

7.10. Za Marešovy. 

8.10. Za rodinu Skalníkovu, živé i zemřelé.                                   
čt: Eva Skalníková, Marie Víšková 

9.10. Na úmysl dárce. 

11.9. Za Jiřinu a Otakara Sychrovy a rodiče z obojí strany. 

13.10. Za manžele Dvořákovy a Švecovy. 

15.10. Za rodiče Rabovy, dceru Věru, vnuka Libora a zetě 
Jiřího Javůrka. čt: manželé Odehnalovi 

18.10. Za Josefa Zelenku a jeho rodiče. 

21.10. Za zemřelé i živé členy rodiny Bartošovy, Vostřelovy 
a Kálovy. 

22.10. Na poděkování za 45 roků společného života.           
čt: manželé Košnarovi od křížku 

23.10. Za Boženu Baťovu, manžela a dcery. 

29.10. Na poděkování za 50 let života.                                       
čt: Josef Roušar ml., Iva Košnarová 

1.11. Za P. Josefa Čechala a za zemřelé kněze. 

2.11. Na úmysl dárce. 

3.11. Za dr. Jiřího Bačkovského a tatínka. 

5.11. Za Ludvíka Brabce, manželku a celou rodinu.           
čt: manželé Vobejdovi 

8.11. Za Boženu a Jaroslava Melicharovy a ten rod. 

10.11. Za Zdeničku Cimburkovu a tatínka. 

11.11. Za Annu Vraspírovu, její rodiče a živé i zemřelé toho 
rodu. 

12.11. Poděkování za dar 85 roků života a ochranu Boží. 
čt: Marie Soukalová, Marie Rejmanová 

15.11. Za Miroslava Bílýho a maminku. 

19.11. Za Bohuslava Hromádku, syna Lukáše a celou 
rodinu.                                                                            
čt: Anežka Ječmenová, Božena Hromádková 

26.11. čt: manželé Taláckovi ml. 

3.12. čt: rodina Černých 

NE 1. 10. 26. neděle v mezidobí 

  Proseč: 17 - 19 svátost smíření, adorace 

ČT 5. 10. Perálec: 17.00 svátost smíření 

    18.00 mše sv. 

PÁ 6. 10. Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

SO 7. 10. Chotovice: 16.30 mše sv. 

NE 8. 10. 27. neděle v mezidobí 

ČT 12. 10. Chotovice: 17.00 náboženství 

NE 15. 10. 28. neděle v mezidobí 

PÁ 20. 10. Chotovice: 11.00 mše sv. u sv. Josefa 

NE 22. 10. 29. neděle v mezidobí, misijní neděle 

  Nové Hrady: 8.00 posvícení 

  Nové Hrady: 16 - 17 svátost smíření, adorace 

  Proseč: 10.00 mše sv., misijní trhy + misijní koláč 

  Perálec: mše sv. není 

PO 23. 10. Perálec: 17.00 svátost smíření 

    18.00 mše sv. 

25. - 29. 10. podzimní prázdniny - Diecézní pouť mládeže na Králíky 

NE 29. 10. 30. neděle v mezidobí  (změna času ze 3.00 na 2.00) 

  Proseč: 17 - 19 svátost smíření, adorace 

ST 1. 11. Slavnost Všech svatých  

 Perálec: 16.00 mše sv. + pobožnost na hřbitově 

 Nové Hrady: 17.15 mše sv. 

  Proseč: 18.30 mše sv. 

ČT 2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

 Nové Hrady: 16.00 pobožnost na hřbitově 

  16.45 mše sv.  

 Proseč: 18.00 mše sv.  

    19.00 pobožnost na hřbitově 

PÁ 3. 11. Nové Hrady: 17.00 mše sv.  

SO 4. 11. Chotovice: 16.30 mše sv. + pobožnost na hřbitově 

NE 5. 11. 31. neděle v mezidobí 

ČT 9. 11. Chotovice: 17.00 náboženství 

NE 12. 11. 32. neděle v mezidobí 

SO 18. 11. Proseč: 9.00 dvojvikariátní setkání mládeže 

NE 19. 11. 33. neděle v mezidobí 

ČT 23. 11. Chotovice: 17.00 náboženství 

NE 26. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále 

  Nové Hrady: 16 - 17 svátost smíření, adorace 

PÁ 1. 12. Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

SO 2. 12. Proseč, fara: 9.00 adventní rekolekce, P. Jan Balík 

  Chotovice: 16.30 mše sv. 

NE 3. 12. 1. neděle adventní 

  Proseč: 17 - 19 svátost smíření, adorace 

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

8.10. Za Marii a Františka Kulhavých a syna Františka.  

15.10. Za Lukáše Pražana. 

22.10. Za Anežku a Ladislava Kulhavých, oboje rodiče                 
a švagrovou Růženu. 

29.10. Za Václava Pokorného, syna a za živé i zemřelé  
toho rodu. 

5.11. Za Karla Šplíchala. 

12.11. Za rodinu Staňkovu z Kutřína. 

19.11. Za Milana a Marii Třasákovy, rod Třasáků a Králů.  

26.11. Za rodinu Vostřelovu, Slámovu, Laškovu a Reslovu. 

17.12. Za Petra Hodana, synovce Ottu a rodiče. 

24.12. Za Josefa Postoše, rodiče, sourozence a celý rod. 

25.12. Za Marii a Františka Kulhavých a syna Františka. 

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

31.12. Poděkování za dar víry a prosba o Boží pomoc                 
a požehnání pro celou rodinu. 
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Nové Hrady intence a žalmy 

 Modlitba růžence                                                    
vždy 30 min. před mší sv. 

 Svátost smíření                                                  
vždy 15 min. před mší sv. (kromě nedělí v 
Nových Hradech a Perálci) a také, jak je 
uvedeno v kalendáři. 

 Změny v kalendáři i pravidelných boho-
službách vyhrazeny. 

 Aktuální informace při nedělních ohláš-
kách a na webových stránkách našich 
farností: www.farnispolecenstvi.cz 

Pravidelné bohoslužby 

  Proseč N. Hrady Perálec 

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

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: 19. 11. 2017 
e-mail pro posílání příspěvků: fs@1969.cz. 

24.9. Za živé i zemřelé členy rodiny Novotných.                   
ž: Vendula Nováková 

28.9. Za Václava Cibulku, manželku a celý rod. 

1.10. Za manžele Lebedovy, rodiče z obojí strany, 
syna Václava a manželku.                                   
ž: Romana Poslušná 

4.10. Za rodiny Nyklovy, Černínovy a rodiče z obojí 
strany. 

8.10. Za Jiřího Kaupu, rod Kaupů a Loučků.             
ž: Petr Poslušný 

11.10. Za Josefa Havlíka a rodiče. 

15.10. Za naši farnost a duše v očistci.                         
ž: Dáša Nováková 

18.10. Za Františka Veselíka, Josefa Cenera, manžel-
kua rodinu Sekerovu. 

22.10. Na dobrý úmysl. ž: Karel Vopařil 

29.10. Za Jana Pešinu, rodiče, za sestry Marii, Bo-
huslavu a jejich manžele a rodiče z obojí 
strany. ž: Vendula Nováková 

5.11. Za rodiny Sokolovu, Kulhavých, Horákových, 
Blažkových a Pohorských. ž: Michal Novák 

8.11. Za Josefa Bartoše a syna. 

12.11. Za Josefa Holomka, bratra a rodiče z obojí 
strany. ž: Romana Poslušná 

15.11. Za Ladislava Jesenského, rodiče a celý rod. 
19.11. Za Marii a Jana Kopeckého a za rodiny jejich 

dětí. ž: Petr Poslušný 

26.11. Za Václava Šimka, rodiče Martu a Václava, za 
rodinu Váškovu a Drahošovu.                           
ž: Dáša Nováková 

3.12. Za Jaroslava a Růženu Kulhavých a rodiče.     
ž: Karel Vopařil 

První svaté přijímání v Proseči 

Svátek Těla a Krve Páně v Proseči 

Víkend rodin na Březinách 

foto František Skalník (pro tisk upraveno) 


