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Milí přátelé. 
     Je tu advent a v této době oče-

kávání slyšíme příslib: Hle, Pan-

na porodí Syna, který bude Em-

manuel, Bůh s námi. Dodejme: 

jestli o to budeme stát. 

     Přestavme si situaci: do rodiny 

má přijet dlouho ohlášená návště-

va, uznávaná kapacita, žijící dost daleko. Všichni domlouvají a 

chystají program, odhadují co by jí udělalo radost, nakupují, těší se, 

až ten slavný den nastane. Nakonec je tady. Celá rodina návštěvu 

vítá, probíhá vzájemné obdarovávání a mezi všemi panuje báječná, 

nezapomenutelná atmosféra. Host je natolik nadšený, že si nakonec 

vezme slovo a prohlásí se za šťastného, že našel takové přijetí. Vede 

ho to k rozhodnutí, že by rád v rodině zůstal natrvalo. Díky svým 

zkušenostem a dovednostem jim může pomoci změnit sebe samé i 

vzájemné vztahy k lepšímu. Má mnoho podnětů, které jim pomohou 

na vlastní kůži poznat Boží lásku. Prý je to udělá ještě šťastnější než 

byli. Skončí a čeká, jaký dojem jeho prohlášení vyvolá. Pozoruje, že 

ne všichni jsou jeho návrhem nadšeni. Atmosféra se stala rozpačitěj-

ší a dokonce zhoustla. Horování pro významného návštěvníka poně-

kud ochladlo. Vždyť jen krátká návštěva se neomrzí. A tak se náš 

host nenápadně vytratí pryč. 

     Svátky Boha s námi jsou hluboké a krásné. Přijde až líto, že trvají 

jen několik dní. Kdykoli však pozveme Ježíše mezi sebe, je Bůh 

s námi. Tehdy jsou Vánoce. Modlím se za to, abychom o Vánocích 

rádi řekli: Pane, zůstaň teď i po svátcích. Budeš naším učitelem a 

Bohem blízkým. 

P. Vladimír 
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„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ 

Betlémské světlo 
sobota 23. 12. 2017 * 17.00 * Proseč - náměstí 
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Poděkování 

     Misijní klubko v Proseči děkuje všem, kteří opět podpořili naše 

snažení a svou štědrostí pomohli dětem v misiích. Oblastní charitě 

Nové Hrady za finanční i věcný dar, maminkám a babičkám 

za napečení výborných koláčů, zpěvákům na kůru za krásný hudební 

doprovod a samozřejmě všem štědrým dárcům, kteří udělali radost 

našim dětem zakoupením výrobků a přispěli PMDD částkou 14 521 

Kč. 

Eva Skalníková 

 

25 LET VESMÍRU   
     O prvním listopadovém víkendu na 

DCŽM Vesmír v Deštném v Orlických 

horách probíhala oslava 25 let od jeho 

založení. Jelikož je to místo, kam se ráda 

vracím, vydala jsem se tam i já. Byl to víkend 

plný setkání, vzpomínání, děkování a radování se z tohoto místa. 

Tentokrát se na Vesmíru sešla nejen mládež, ale přijeli i rodiny 

s dětmi, týmáci (mladí lidé, kteří nějakou dobu na Vesmíru bydlí a 

vytváří zázemí a společenství pro přijíždějící). Samozřejmě přijel 

i P. Pavel Rousek, který stál u založení tohoto místa. 

     Jak je na Vesmíru zvykem, den jsme společně začali slovem na 

den. Dopoledne se dokončovaly poslední přípravy. Oficiální pro-

gram začal mší svatou v kostele sv. Matouše v 11 hod a celebroval ji 

Mons. Josef Socha, mši hudebně doprovázela VeKa (Vesmírná 

kapela - schola mládeže mající vazbu k Vesmíru). Po mši bylo pro 

všechny připraveno bohaté občerstvení. Bylo možné posedět venku 

ve stanu nebo uvnitř v budově Vesmíru. Po obědě začal venku ve 

Setkání aktivních 

seniorů 

     Setkání Klas na faře v Nových 

Hradech probíhá každou druhou středu 

v měsíci. Témata jsou s duchovní té-

matikou. Posledně jsme probírali záz-

raky v přírodě a velký zázrak, který nám 

zanechal Ježíš v eucharistii. P. Vladimír 

nás seznámil se změnami po Druhém 

vatikánském koncilu. Je to také velká 

příležitost duchovně růst ve společens-

tví, která ve farnosti zažíváme. Když 

Augustin řekl, že se můžeme poučit o 

svém životě z ročních období, měl na 

mysli něco radostného. Poselství ročních 

období i poselství křesťanství říká, že 

skutečně existují zlatá léta, a ta leží 

přímo před námi – i když teď zrovna 

prožíváme svůj životní podzim. 

Na vás se těší Stanislava Vopařilová 

 

Nám, nám narodil se. 

     Blíží se konec křesťanského roku. 

Přichází svátek Krista Krále a první ne-

děle adventní. Je na nás, zda se chceme 

ohlédnout zpět a také sami se sebou ro-

zebrat a Pánu předložit, jak jsme tento 

rok, který bude brzy minulostí, prožili, 

co dobrého se nám podařilo a co naopak 

špatného a nepodařeného nás tíží, jako 

kámen na našich bedrech. Cítíme, jak 

každým rokem přibývá našich neduhů a 

potíží, ale to je už náš úděl toto vše při-

jmout a poslušně snášet. Také si musíme 

zhodnotit, jak jsme hospodařili s hřivna-

mi, které jsme od Pána dostali, zda se 

nám podařilo je alespoň trochu rozmno-

žit, či je zakopat. A tak se snažíme to 

třeba nějak napravit a třeba někomu za-

volat a trochu ho potěšit. Někdy se nám 

to povede a někdy také ne. A to už mě 

pak moc mrzí. Když jsme byli mladí, 

mnoho lidí nám psalo a museli jsme dbát 

toho, abychom jim na jejich dopisy od-

pověděli, navštěvovalo nás také hodně 

přátel a mnoho lidí se s námi přátelilo. 

Vždy jsem si říkala a děkovala za to 

Pánu, že je jim s námi asi hodně dobře. 

Dnes však přátel ubývá a našich potíží 

přibývá a stále méně přátel máme. Často 

toužíme po vlídném slovu a troše zájmu 

o nás. Někteří přátelé zemřeli a jiní mají 

své vlastní zájmy. Ale je tady modlitba a 

rozmluva s Pánem, který nás stále čeká a 

nikdy nás nezklame. I Matka Boží Panna 

Maria nás uklidňuje, objímá a za nás se 

přimlouvá. A nám s nimi je moc dobře a 
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stanu program, který si připravili bývalí týmáci a byl zaměřený na 

existenci Vesmíru od jeho založení do dneška – hovořili lidé, kteří 

stáli u vzniku Vesmíru, své svědectví vyprávěli mladí, kteří navště-

vují Vesmír teď, nebo lidé, pro které se Vesmír z nějakého důvodu 

stal důležitým místem v jejich životě. Po krátké přestávce začal kon-

cert VeKy, mohli jsme si poslechnout jak známé písně, které jsme si 

s nimi mohli zazpívat, tak i novinky, které hráli poprvé. Po koncertu 

následovala večeře v podobě rautu, čímž byl zahájen slavnostní ve-

čer s tanečním představením mladých profesionálních tanečníků. 

Pak už byl volný prostor pro povídání, tanec atd. Den jsme zakončili 

adorací v kostele sv. Matouše. Každý měl možnost přespat do 

neděle, která již proběhla v obvyklém režimu – společná snídaně, 

odchod na mši, slavnostní oběd, po kterém se všichni pomalu rozjeli 

do svých domovů s vděčností v srdci za toto místo, kde je každý 

vítaný, může zažít společenství a sdílet svoji víru. 

Jaroslava Stoklasová 

 

Sv. Anežka Česká 
     V letošním roce si připo-

mínáme 806 let od narození 

sv. Anežky z rodu Přemys-

lovců. Narodila se v roce 

1211. Její otec Přemysl 

Otakar I. byl první dědičný 

český král a vládl v r. 1197-

1230. V mládí se zúčastnil se 

svým bratrem Vladislavem 

křížové výpravy a bojoval 

v Palestině pod vedením 

slavného anglického krále 

Richarda II. zvaného  ,,Lví 

srdce“. Přemysl Otakar se 

narodil v r. 1155. Celé mládí 

až do r. 1197 prožil u růz-

ných královských a kníže-

cích dvorů v Evropě. Díky 

tomu byl obratný diplomat. 

     Přemysl Otakar I. se stává r. 1198 již králem. R. 1212 po vydání 

tzv Zlaté buly sicilské jsou Čechy vyňaty ze svazku německé říše, 

Češi si sami volí krále a jen český král zůstává jedním ze sedmi kur-

fiřtů, kteří jsou oprávněni volit římského krále. 

     První manželka byla Adléta Míšeňská. Z tohoto manželství byla 

významná dcera Markéta, manželka dánského krále Valdemara II., 

který ji  nazval ,,královna  Dagmar, hvězda jitřní“. Z druhého man-

želství s Konstancií Uherskou měl Přemysl 9 dětí, mimo jiné krále 

Václava I. Anežka byla devátým dítětem, narozena r. 1211. Na Kon-

stancii máme doposud památku. Založila na Moravě v r. 1240 žen-

ský klášter cisterciaček v Tišnově ,,Porta Coeli“, který zůstal dopo-

sud v původní podobě. 

     Anežka byla vychovávána jako budoucí panovnice. Jako dítě 

byla vychovávána v klášteře ve Slezsku v Třebnici se svou sestrou 

Annou, potom v klášteře v Doksanech. Jako velmi mladou ji otec 

zasnoubil s budoucím císařem Jindřichem, proto byla vychovávána 

na dvoře vévody Leopolda. Zasnoubení bylo zmařeno a měla se stát 

manželkou anglického krále Jindřicha III., ale ani to nevyšlo. Také 

první snoubenec zemřel a nakonec se měla stát manželkou stárnoucí-

ho císaře Fridricha II.  I to se neuskutečnilo. Anežka byla velmi 

zklamaná a odmítla všechny další nápadníky a stala se z ní nevěsta 

Kristova. A v roce 1234 ve 23 letech založila klášter klarisek na 
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víc a více si zvykáme a začínáme po 

nich víc a víc toužit. To se nám bude 

třeba brzy hodit. A tak se snažme všech-

ny kolem sebe milovat a vzpomínat jen 

na ty dobré věci, které nás v životě po-

tkaly a ty špatné odpustit a zapomenout, 

a když nám třeba někdo hodně ublížil, 

nezlobit se na něho a raději se za něho 

pomodlit. To bude Pán mít určitě radost. 

Vždyť velký ruský básník Fjodor Mi-

chajlovič Dostojevskij napsal: „Láska je 

jediná neporazitelná moc na světě.” Tak 

si to každý den připomínejme a stále na 

to mysleme a prosme Pána, aby nám 

pomohl lásku k Bohu a všem lidem při-

nést do každodenního života, ať už jsme 

hodně staří, ale ne vždy moudří, či hod-

ně mladí, či už zralí lidé v plné životní 

síle. Jedině láska mezi námi všemi může 

uzdravit tak nemocný náš svět. 

     Také se blíží sv. Mikuláš a Ježíšek 

bude mít své narozeniny, tak se obracím 

na vás, moje milované děti, vím také, že 

jste byly všechny moc hodné, a že už 

vás také čeká hodně dárků a dárečků. I 

my se snažme udělat někomu radost, 

třeba i tím maličkým dárečkem. 

     A Vám, pane faráři a všechny sestry 

a bratři přeji krásné prožití či těšení po 

celý advent a požehnané svátky vánoční 

a hodně požehnání a milostí od naroze-

ného Ježíška. Ať si můžeme co nejra-

dostněji zazpívat. “Nám, nám narodil 

se.” 

S.P. 
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Starém Městě v Praze. Stala se řadovou řeholnicí a později představenou kláštera. Byla též sestřenicí a současnicí 

Alžběty Durynské, která byla r. 1235 prohlášena svatou. Založila též rytířský český řád Křižovníků se zlatou hvězdou. 

O jejím životě se vypráví, že byla velmi pokorná a poslušná, libovala si v chudobě, trýznila své tělo, věnovala se mod-

litbě, měla úctu k Svátosti oltářní, vroucí lásku k utrpení a kříži Kristovu, velkou lásku k sestrám, ubohým a utlačova-

ným. Již tenkrát žila svatý život. 

     Je také nazývaná matkou rodu Přemyslovců. R. 1249 při vzpouře Přemysla Otakara II. proti svému otci Václavu I. 

smířila otce se synem.  Svého synovce Otakara II. měla velmi ráda, podporovala ho a modlila se za něho. V době 

bitvy 26. srpna 1278 na Moravském poli konala v klášteře modlitby a pobožnosti za svého synovce a právě 26. srpna 

při modlitbách měla vidění, že Přemysl na Moravském poli umírá. 

     Smrt synovce Přemysla Otakara II. znamenal pro Anežku osudovou ránu. Další rána ji postihla díky poměrům 

v Českém království, kde loupili a vraždili Braniboři a lidé umírali na mor. Anežka podporovala hladové a pronásle-

dované, a když už neměla z čeho obdarovat chudé, vynikala modlitbou a pevnou důvěrou v Boha. Všechny strázně 

ukrátily Anežce život a ona umírá na konci vlády Braniborů v 71 letech. 

     Po její smrti se její příbuzná Eliška Přemyslovna r. 1326 snažila vymoci její kanonizaci, ale nedosáhla toho. Až r. 

1874 byla Anežka prohlášena za blahoslavenou a v r. 1989 za svatou. Její socha stojí na Václavském náměstí v Praze 

v sousoší se sv. Václavem, sv. Ludmilou, sv. Vojtěchem a sv. Prokopem. 

Jaroslav Cibulka 

 

Pastorační cíle farnosti Proseč 
na období 2017 - 2021 
Úvod 

Vážení farníci,  

     pastorační rada v současném složení funguje již od března 2016 a jeden z úkolů, který si hned na začátku svého 

působení dala, bylo sestavit si plán cílů, kam by mohla naše farnost směřovat a co vylepšovat. 

     Udělali jsme si analýzu stavu farnosti a začali jsme pracovat na stanovování cílů farnosti. Práci nám zkomplikovala 

výměna administrátora, P. Zdeněk Mach byl přemístěn do Litomyšle a k nám nastoupil P. Vladimír Novák. Tuto sku-

tečnost jsme tudíž reflektovali do naší práce a vše jsme zrevidovali. 

     Nyní si dovolujeme předložit vám  výsledek naší společné práce: Pastorační cíle farnosti Proseč na období 2017

-2021. Snažili jsme vytvořit krátký a srozumitelný dokument a věříme, že  pro vás nebude obtížné se s ním seznámit a 

snad i ztotožnit. 

     Cíle jsou rozděleny do pěti oblastí, které zachycují podstatné věci života farnosti. Naplnění některých cílů nebude 

určitě lehké a není to pouze na nás - členech pastorační rady. Prosíme proto vás farníky, abyste se aktivně zapojili do 

naplňování cílů, které jsou v dokumentu uvedeny. Budeme moc rádi, pokud vás některé osloví a budete k nim mít co 

říct, případně se budete chtít zapojit do jejich realizace. V tom případě se nám, prosím, ozvěte. 

Pastorační rada farnosti Proseč 

Výchozí situace 

• Aktivní farní společenství (2x manželské, modlitební, nad katechismem, dětské misijní atd.) 

• Mladé rodiny a hodně dětí v kostele, zapojující se při mši 

• Varhanice, sbor 

• Jáhen ve farnosti 

• Fara a farní hřiště otevřené všem 

• Farní časopis, web, fotogalerie 

• Kostel na náměstí - je dominantou náměstí 

• Fungující služby: výzdoba a úklid kostela, sekání trávy, úklid sněhu 

Pastorační cíle 

Slavení, liturgie: 
• Pokračovat v tradici postních křížových cest. 

• Pokračovat v realizaci poutí k okolním kapličkám, jednou ročně pouti na Chlumek do Luže a májových pobožností. 

• Pokračovat v cyklu jednou za měsíc nedělní mše pro děti a jednou za měsíc v pátek v rámci dětského společenství 

adorace pro děti. 

• Zaměřit se na budování kostelního sboru, který se bude pravidelně scházet, bude otevřený všem zájemcům. 

• Začít s dětským pěveckým sborem. 
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• Nadále rozšiřovat stavy ministrantů. 

• Zaměřit se na větší zapojení mužů v liturgii (obzvláště čtení). 

• Rozšířit řady kostelníků o muže. 

• Zaměřit promluvy při některých mších svatých (např. v liturgickém mezidobí) na vzdělávání. 

Společenství: 
• Pokračovat v tradici postních a adventních duchovních obnov. 

• Pokračovat ve společenstvích, která fungují (manželů, starších a mladších dětí). 

• Obnovit společenství mládeže. 

• Pokračovat v tradici farních dnů, táboráků k různým příležitostem. 

• Nabídnout farníkům setkávání se při modlitbách za různé aktuální potřeby. 

• Prohloubit společenství s novohradskými farníky, uspořádat setkávání na úrovni pastoračních rad, pokračovat ve 

vánočních setkáních. 

• Informovat farníky o činnosti pastorační rady (zápisy ze zasedání v kostele a na webu). 

• Motivovat méně aktivní farníky k větší účasti na farních akcích a ke vzájemnému poznávání. 

Služba: 
• Pokračovat v činnosti misijního klubka (společenství dětí). 

• Pokračovat v akcích jako jsou „postničky“, adopce na dálku atd. 

• Soustředit se na vyhledávání nemocných a potřebných pro duchovní návštěvy jáhna, příp. kněze. 

Svědectví (evangelizace): 
• Pokračovat v pořádání akcí pro širokou veřejnost (dětský karneval v Perálci, Noc kostelů, koncerty ...). 

• Zvát v rozumné míře veřejnost na farní akce (otevírat se veřejnosti). 

• Zapojovat se do společenských akcí jako je Tříkrálová sbírka, atd. 

• Prohlubovat spolupráci s různými sociálními partnery (město, škola, úřady, organizace ...). 

• Pokračovat, prohlubovat, příp. rozšiřovat ekumenické aktivity. 

• Zaměřit se na budování PR farnosti (web, facebook, grafika, prezentace v Prosečském zpravodaji, výroční zpráva 

farnosti ...). 

Ekonomická a materiální oblast: 
• Pokračovat v zavedených systémech služeb sekání trávy, odklízení sněhu, úklidu a výzdoby kostela. V případě ne-

funkčnosti hledat jiná řešení. 

• Provést analýzu stavu kostela, stanovení priorit v opravách či rekonstrukcích, jejich časový a finanční odhad. 

• Stanovit plán dokončování rekonstrukce fary (fasáda, byt pro kněze, prostory pro pronájmy, půda, schodiště ...). 

• Najít člověka, který by se věnoval fundraisingu (systematická činnost, jejímž výsledkem je získání finančních či 

jiných prostředků, zdrojů). 

• S pomocí biskupství zodpovědně rozhodnout o prodeji parcel proti hřbitovu. Vedle ceny bude podstatným kritériem 

podpora přistěhování mladých věřících rodin. 

Koncert skupiny Hradišťan v Nových Hradech 
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Adventní koncert 
17. 12. 2017 v 15.30 

v kostele sv. Prokopa v Chotovicích 

ZLATÉ DĚTI 
Sbor z Vysokého Mýta 

Pozvánky 
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Kalendář 

7 

Proseč intence a čtení 

čtení a žalmy cyklus B 

Perálec intence 

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     

3.12. Za Kateřinu Víchovou, manžela, dceru a celou 
rodinu. čt: rodina Černých 

4.12. Za Miroslava Vobejdu, rodiče a celou rodinu. 

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

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

9.12. Za Miroslava Lacmana, rodiče a sestru. 

10.12. Za Josefa Zelenku, manželku, vnuka a zetě, za 
rodiče Morávkovy a syna. čt: manželé Taláckovi st. 

13.12. Za Marii a Miloslava Sodomkovy a za všechny z 
toho rodu. 

15.12.  Za Jana Černého, syna a celou rodinu. 

16.12. Za Marešovy. 

17.12. Za P. Dominika Javůrka a S.M.S. Kláru.                     
čt: manželé Odehnalovi 

24.12. Za Václava Macháčka, manželku a syna.                              
čt: Kristýnka a Jiřík Taláckovi 

25.12.  Za Annu Košňarovu, manžela a syna Martina.                        
čt: rodina Košňarových od křížku 

26.12.  čt: Libuše Halámková 

27.12. Za Františka Baťu, manželku a dcery. 

31.12. čt: Růžena Soukalová, Marta Odehnalová 

1.1. Za rodiny Roušarovy, rodinu Košňarovu a Vítovu.      
čt: Zuzka Roušarová, Josef Roušar ml. 

7.1. Za Miroslava Vobejdu, rodiče a celou rodinu.                        
čt: rodina Vobejdová 

14.1. Za Marii a Stanislava Sokolovy, rodiče a sourozence, 
rodiny Sokolovy a Kulhavých.                                             
čt: Marie a Lucie Kulhavých 

17.1. Za Annu Košňarovu, manžela a syna Martina. 

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

21.1. čt: Jana Nováková, Zdenda Šplíchal 

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

4.2. Za Marii a Josefa Roušarovy a jejich sourozence.            
čt: Adélka a Baruška Zvárovi 

11.2. Za Václava a Annu Kubíkovy, Bedřišku Pražanovou, 
za rodinu dětí a vnoučat.                                                     
čt: Eva Davidová, Marie Sodomková 

18.2. Za Josefa a Emilii Nešetřilovy a celý rod.                                           
čt: Marie Víšková, Eva Skalníková 

19.2. Za Josefa a Emilii Povondrovy a syna Petra. 

21.2. Za dar víry pro děti a vnoučata. 

25.2. čt: Jan Boštík, Jana Hromádková 

7.3. Za Miroslava Vobejdu a rodiče. 

9.3. Za Jiřího a Jindřicha Bulvovy. 

11.3. Za Josefa Jílka, rodiče a celou rodinu. 

18.3. Za Josefa a Antonii Ječmenovy a celou rodinu. 

7.1. Za Luboše Drahoše, rodiče a sourozence. 

14.1. Za Lukáše Pražana. 

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

4.2. Za rod Renzů a Šplíchalů. 

4.3. Za rod Šplíchalů a Renzů. 

11.3. Poděkování za dar víry, prosba o požehnání a dary 
Ducha svatého. 

NE 3. 12. 1. neděle adventní - bohoslužby jako obvykle 

  Proseč: 15.00 Adventní koncert 

  Chotovice: 15.30 Adventní koncert 

  Proseč: celodenní adorace 

PO 4. 12. Perálec: 17.00 svátost smíření 

    18.00 mše sv. 

ČT 7. 12. Chotovice: 17.00 náboženství 

PÁ 8. 12. slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie 

 Proseč: 18.00 mše sv. 

NE 10. 12. 2. neděle adventní - bohoslužby jako obvykle 

ST 13. 12. Nové Hrady: 16.00 mše sv. pro zaměstnance 

  Charity a farnost 

SO 16. 12. Proseč: 9.00 předvánoční svátost smíření 

NE 17. 12. 3. neděle adventní - bohoslužby jako obvykle 

  Chotovice: 15.30 Adventní koncert 

  Nové Hrady: 14.00 předvánoční svátost smíření 

PÁ 22. 12. Proseč: 9.00 stavění stromků 

 Nové Hrady: 16.45 mše sv. ze 4. adventní neděle 

SO 23. 12. Proseč: 17.00 vítání Betlémského světla na náměstí 

    18.00 mše sv. ze 4. adventní neděle 

NE 24. 12. 4. neděle adventní - Štědrý den 

  Proseč: 24.00 půlnoční mše sv. 

  Nové Hrady: 22.00 půlnoční mše sv. 

  Perálec: 16.00 vigilie Narození Páně 

PO 25. 12. slavnost Narození Páně 

  Proseč: 8.00 

  Nové Hrady: 9.30 

  Perálec: 11.00 

ÚT 26. 12. svátek sv. Štěpána - bohoslužby jako v neděli 

PÁ 29. 12. Proseč: 17.00 vánoční koncert skupiny Naživo 

NE 31. 12. svátek svaté rodiny 

PO 1. 1. slavnost Matky Boží Panny Marie 

  bohoslužby jako v neděli 

  žehnání tříkrálovým koledníkům 

ČT 4. 1. Perálec: 17.00 svátost smíření 

    18.00 mše sv. 

PÁ 5. 1. Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

SO 6. 1. slavnost Zjevení Páně - Tříkrálová sbírka 

 Chotovice: 16.30 mše sv. 

  Proseč: 18.00 mše sv. 

NE 7. 1. svátek Křtu Páně - bohoslužby jako obvykle 

  Proseč: adorace do 14.00 

  Proseč: 14.30 setkání farníků 

    z Nových Hradů a Proseče 

ČT 11. 1. Chotovice: 17.00 náboženství 

NE 14. 1. 2. neděle v mezidobí - bohoslužby jako obvykle 

PÁ 19. 1. Chotovice: 11.00 mše sv. u sv. Josefa 
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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 Hra-
dech 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 

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

Duchovní správa:  
P. Mgr. Vladimír Novák 

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

e-mail: farnispolecenstvi@centrum.cz. 

 

Uzávěrka příštího vydání: 4. 3. 2018 
e-mail pro posílání příspěvků: fs@1969.cz. 

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

6.12. Za Františka Drahoše a rodinu. 

10.12. Za zemřelé a žijící z rodu Stoklasova, Kličkova 
a Macákova. ž: Petr Poslušný 

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

17.12. Za Jana Pešinu, manželku a jejich děti.           
ž: Vendula Nováková 

20.12. Za rodiče Nyklovy, Černínovy a jejich rodiny. 
22.12. ž: Dáša Nováková 

24.12. Za živé i zemřelé z rodu Niklova a Černínova. 
ž: Michal Novák 

26.12
. 

Za živé a zemřelé členy rodiny Chadimovy, 
Novákovy a Zerzánovy. ž: Karel Vopařil 

31.12
. 

Za rodiče Brůnovy a Tmějovy.                           
ž: Romana Poslušná 

1.1. ž: Vendula Nováková 

7.1. ž: Petr Poslušný 

14.1. ž: Dáša Nováková 

21.1. ž: Michal Novák 

28.1. ž: Karel Vopařil 

4.2. ž: Romana Poslušná 

11.2. ž: Petr Poslušný 

18.2. ž: Vendula Nováková 

25.2. ž: Dáša Nováková 

4.3. ž: Michal Novák 

11.3. ž: Karel Vopařil 

18.3. ž: Petr Poslušný 

25.3. ž: Romana Poslušná 

NE 21. 1. 3. neděle v mezidobí - bohoslužby jako obvykle 

  Nové Hrady: 16 - 17 sv. smíření, adorace 

ČT 25. 1. Chotovice: 17.00 náboženství 

NE 28. 1. 4. neděle v mezidobí - bohoslužby jako obvykle 

  Proseč: 16 - 18 sv. smíření, adorace 

PO 29. 1. Perálec: 17.00 svátost smíření 

    18.00 mše sv. 

ČT 1. 2. Chotovice: 17.00 náboženství 

PÁ 2. 2. svátek Uvedení Páně do chrámu 

 Nové Hrady 16.45 mše sv. 

  Proseč 18.00 mše sv. 

SO 3. 2. Chotovice 16.30 mše sv. 

NE 4. 2. 5. neděle v mezidobí - bohoslužby jako obvykle 

SO 10. 2. Perálec: 14.30 Dětský karneval 

NE 11. 2. 6. neděle v mezidobí - bohoslužby jako obvykle 

ST 14. 2. Popeleční středa 

 Nové Hrady: 17.00 mše sv. s udílením popelce 

 Proseč: 18.30 mše sv. s udílením popelce 

ČT 15. 2. Chotovice: 17.00 náboženství 

PÁ 16. 2. Chotovice: 11.00 mše sv. u sv. Josefa 

NE 18. 2. 1. neděle postní - bohoslužby jako obvykle 

NE 25. 2. 2. neděle postní - bohoslužby jako obvykle 

  Nové Hrady: 16 - 17 sv. smíření, adorace 

ČT 1. 3. Chotovice: 17.00 náboženství 

PÁ 2. 3. Nové Hrady: 17.00 mše sv. 

SO 3. 3. Chotovice: 16.30 mše sv. 

NE 4. 3. 3. neděle postní - bohoslužby jako obvykle 

  Proseč: 17 - 19 sv. smíření, adorace 

PO 5. 3. Perálec: 17.00 svátost smíření 

    18.00 mše sv. 

ČT 8. 3. Chotovice: 17.00 náboženství 

10. - 18. 3. jarní prázdniny 

NE 11. 3. 4. neděle postní - bohoslužby jako obvykle 

NE 18. 3. 5. neděle postní - bohoslužby jako obvykle 

  Proseč: 14.00 předvelikonoční zpověď 

PO 19. 3. slavnost sv. Josefa 

 Nové Hrady: 16.45 mše sv. 

  Proseč: 18.00 mše sv. 

SO 24. 3. Hr. Králové: 9.00 Diecézní setkání mládeže 

NE 25. 3. 6. neděle postní - Květná neděle 

  bohoslužby jako obvykle 

  Nové Hrady: 14.00 křížová cesta 

    15.00 předvelikonoční zpověď 


