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Milí přátelé, 
procházíme dobou čtyřicetidenního postu, který je přípravou na největší 
křesťanské svátky v roce – na Velikonoce. Proto bychom čas postu měli 
prožívat v duchu pokání a s větší pozorností k evangeliu, abychom se 
na slavení vrcholného velikonočního tajemství dobře připravili. Jsou to 
původně židovské svátky, při nichž Židé slavili svou záchranu z egypt-
ského zajetí. Bůh si vyvolil Mojžíše, který je převedl Rudým mořem a 
tak je zachránil. Ježíš, proroky předpovídaný Mesiáš, byl ukřižován 
právě o těchto židovských svátcích. Svou smrtí na kříži osvobodil ty, 
kdo v něho uvěřili, od zajetí hříchu, aby jim získal nový, věčný život. 
Tak dokonale naplnil smysl záchrany z Egypta - Mojžíš zachránil Ži-
dům život přirozený, avšak Kristus svou smrtí na kříži, ze které se zro-
dily všechny svátosti církve, nás zachránil pro život nadpřirozený.  
     Budeme prožívat velikonoční svaté Třídení a tajemství liturgie těch-
to dní má pokaždé jiný ráz i obsah. Na Zelený čtvrtek si připomínáme 
dar Poslední večeře, Eucharistii, jako pečeť Ježíšova rozloučení s apoš-
toly. Proto celé liturgii dominuje oltář. O Velkém pátku je to kříž. 
Na kříži Ježíš završuje poslání, které mu svěřil Otec; z lásky k nám 
svobodně nabídl svůj život jako smírnou oběť za naši neposlušnost. 
Bílá sobota je oslavou života v nekonečné záři světla velikonoční svíce 
– z místa smrti vychází zvěst o novém životě. Kristus je vzkříšen! Kře-
sťané na celém světě se radují z Ježíšova zmrtvýchvstání.  
     Papež František ve své první velikonoční homilii vyzval věřící, aby 
vpustili vzkříšeného Ježíše do svého života, aby ho přijali s důvěrou, 
jako přítele. Zvlášť se obrátil na ty, kteří jsou ve víře vlažní, aby, pokud 
až dosud byli vzdáleni Bohu, učinili alespoň malý krůček. On vás při-
jme s otevřenou náručí a poskytne vám pokoj, který hledáte.   
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Děti z Misijního klubka

Misijní klubko  

Když člověk zůstane sám, je mu 
smutno. Misijní klubko je parta 
kamarádů, kteří patří do Papežského 
Misijního díla dětí (PMDD) a přes 
celý svět staví MOST. Jak? Mod-
litbou, Obětí, Službou, Tvořivostí. 
A heslo je: „Děti pomáhají 
dětem.“ 
     Také vy pomáháte a za to vám 
moc děkujeme! Při letošním Jar-
ním jarmarku se z vašich darů 
zaslalo na Papežská Misijní díla dětí 
8 340 Kč, z Podzimního jarmarku 
14 521 Kč a samy děti našetřily při 
akci Jeden dárek navíc 1 182 Kč. 
Celkem jsme tedy letos na Misie 
zaslali 24 043 Kč. 

za Misijní klubko 
Marie Rejmanová 
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     Opravdovost a krásu velikonočních svátků můžeme prožít jen tehdy, 
pokud je prožijeme se vším, co k nim náleží. Mnoho lidí má Velikonoce 
spojeny jen s pomlázkou, ozdobenými vajíčky, řehtačkou a slavnostně 
prostřeným stolem. To by však nám křesťanům stačit nemělo. Snažme 
se proto, abychom s těmito svátky měli spojeno všechno, co budeme 
slavit ve velikonočním Třídení. A věřím, že jedině tak budeme schopni 
přijmout vzkříšeného Ježíše, jak nás k tomu vyzývá papež František. 
A nejen to. Budeme se moci na konci velikonoční doby o Letnicích, 
stejně jako apoštolové, nechat proměnit Duchem Svatým v odvážné 
křesťany. 

Žehná jáhen Josef  

Pouť Misijních klubek 
z diecéze královéhradecké a 
českobudějovické k Pražskému Jezulátku  

  

Misijní karneval 

V sobotu 9. 2. se sešly děti z Pro-
seče a okolí v Perálci na Misijním 
karnevalu. Děti z Misijního klubka 
se podílely na jeho přípravě vyrá-
běním dekorací. Starší děti pomá-
haly se soutěžemi přímo na akci. 
Karneval se nesl v duchu "Cesta 
kolem světa". Děti, ale i rodiče tak 
přijeli z různých koutů světa. Sešli 
se zde Indiáni, námořníci, Indky, 
kovbojové, cestovatelé, nechyběla 
ani zvířátka, např. tygřík, motýl 
nebo dinosaurus:) Při vstupu děti 
dostaly průvodku ve tvaru země-
koule, kde do jednotlivých konti-
nentů sbíraly razítka za tanec, 
účast v soutěžích a hrách. Jedno 
razítko získaly také ve foto koutku. 
Samy si musely pana fotografa  
F. Skalníka najít, oslovit ho a ne-
chat se vyfotit (jak se mu to poved-
lo, se můžete podívat na farním 
webu). Za pět nasbíraných razítek 
si děti vyzvedly balíček pamlsků 
věnovaných Charitou Nové Hrady, 
které moc děkujeme. Celým odpo-
lednem nás provázela nejen veselá 
hudba, o kterou se postaral námoř-
ník Pepa, ale i letuška Eva, se kte-
rou jsme cestovali z jednoho kon-
tinentu do druhého. V závěru 
při promenádě masek každý dostal 
míček ve tvaru zeměkoule. Díky 
každému, kdo přidal ruku k dílu, 
a dětem, které přišly, jsme dnes 
odpoledne zažili společenství plné 
radosti, kamarádských vztahů 
a jednoty. 

za Misijní klubko 
Marie Rejmanová 

Sbírám, sbíráš,              
sbíráme 

Díky vám všem sběratelům poš-
tovních známek - odeslala jsem      
l,20 kg známek z vašich došlých 
dopisů. Díky - prosím pokračujte, 
pokud budou chodit dopisy, pokud 
si budete s přáteli psát. Vím, letos 
známky zase podražily. Ale přeci 
někdy se obálka nebo pohled 
ve vaší schránce objeví. Prosím, 
odstřihněte je. - Dále k odvozu 
mám připraveno pět pytlů nasbíra-
ných víček pro pomoc, pro pod-

Misijní karneval v Perálci
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Před druhou nedělí adventní se prosečské Misijní klubko vydalo 
vlakem do Prahy k Pražskému Jezulátku.  Společně s Misijním klub-
kem z Českých Budějovic, Lukavce a Tábora zde slavili mši svatou 
za naše rodiny, za povolání našich dětí a za děti, které si Pán už k sobě 
povolal. 
     11 rodin z naší farnosti nasedlo v 8.15 v Pardubicích na vlak do Pra-
hy. Jeden z tatínků měl trasu dobře připravenou, tak jsme již před půl 
jedenáctou stáli před kostelem, kde právě řádové sestřičky chystaly 
vánoční výzdobu. Děti tak měly čas podívat se do muzea šatiček Praž-
ského Jezulátka a na výstavu betlémků, které jsou přímo v kostele. 
V 11 hod. začala liturgii naše děvčata tanečkem na hudbu Misijní hym-
ny. V obětním průvodu děti otci Karlovi přinášely červená srdíčka 
za sebe a bílá srdíčka se jmény dětí, která už Pán povolal k sobě.  Pro-
gram poutě pokračoval společným obědem a programem u sester bo-
romejek pod Petřínem. Po obědě se měly děti možnost více seznámit 
díky hrám, v nichž se promíchaly skupinky z diecézí. Bylo možné řešit 
kvíz o Pražském Jezulátku, vystoupat společně na K2, přenést klokaní 
mládě nebo si zatančit domorodý tanec. 
   Odpoledne, kdy už začínaly svítit první lucerny, jsme se vydali 
přes Karlův most na Staroměstské náměstí k orloji. Ti odvážnější po-
kračovali až k vánočnímu stromu a potom zpět přes Václavské náměstí 
na vlak. Cestou jsme stihli ochutnat tradiční trdelník. Poslední vagón 
jako by čekal prázdný na nás! Unaveně, ale spokojeně jsme zapluli 
do několika kupé a nechali se unášet k domovu. 

za Misijní klubko Marie Rejmanová 

Jeden dárek navíc 
pro děti v Africe 
Také o letošních Vánocích vzpomněly děti z našeho Misijního klubka 
na děti, které strádají, a připravily jim Jeden dárek navíc v hodnotě 
1 182 Kč. Děti o adventních nedělích nosily do kostela dárečky s našet-
řenými penězi, které pokládaly pod stromeček a za odměnu si pověsily 
ozdobu. 
     Podpořily tak snahu rehabilitačního centra v Keni rozjet soběstačný 
výživový projekt. Program Skleník na pěstování zeleniny si klade za cíl 
snížit náklady na jídlo pro děti, které se zde zotavují nebo rehabilitují 
po úrazech nebo nemocech pohybového aparátu. Z příspěvku si bude 
centrum hradit založení skleníku, pořízení sazenic, údržbu vrtů na pit-
nou vodu a další výdaje, které se pojí se zahájením a udržením tohoto 
projektu. 

Marie Rejmanová 

Pro zlepšení manželství 
můžete něco udělat 
každý týden 
Prosečská fara v únoru hostila více než 30 manželských párů, které 
přišly na přednášku Petra a Hanky Imlaufových ´Jak rozvíjet vzájem-
nou intimitu a blízkost v manželství.´ Ohlas na téma zajistil pokračová-
ní této akce další přednáškou na podzim. Manželům z našich farností, 
které se nemohly zúčastnit, nabízíme krátký souhrn hlavních myšlenek. 

  

Starý kříž 

Pod našimi okny, v stínu lípy, 
starý kříž tam stojí,věkovitý - 
Děd můj ho tam stavěl v zbožném přání, 
aby obci nesl požehnání. 
Denně kolem přejde mnoho lidí, 
zdá se však, že málokdo ho vidí - 
Každý za přeludem jen se honí, 
kříži starému se nepokloní, 
tisíce jich přešlo v divném spěchu, 
za štěstím se hnali bez oddechu. 
Poklonit se kříži nemá ceny - 
škoda je čas mařit drahocenný! 
Jiní zvedli hlavu v povznesení, 
pro ně starý kříž již ničím není. 
Pohádkou jen starou, vyšlou z módy, 
pozůstatek staré nesvobody. 
Mnozí plni zloby kol se hnali, 
kříž by nejraději rozšlapali, 
v zemi pokroku přec není místa, 
pro nenáviděný kříž a Krista. 

Ježíš nesl kříž 

Ježíš kříž nesl, Tys, Matko, šla za ním, 
viděla jsi, že krví je zbrocen celý - 
a slyšela jsi, jak ranami a láním, 
k rychlejší chůzi stále Ho pobízeli. 
Byl však již sláb a ve smrtelném potu - 
pod křížem klesal, vyčerpaný zcela - 
jak těžká byla cesta na Golgotu, 
kde Oběť smíru dokončit se směla. 
Jak bylo asi, Matko svatá Tobě - 
když za Kristem jsi v slzách klopýtala, 
a viděla, jak vysílený v mdlobě, 
klesal a lůza potupně se smála. 
Jak mohla unést jsi to utrpení, 
ten hrozný pohled na drahého Syna, 
je vůbec možné, že se hřích tak cení, 
tak nekonečná - že je lidstva vina? 
Jak odčiníme toto strašné drama, 
bolestná Matko, jak se vyrovnáme - 
v La Salette jsi řekla nám to sama: 
jedině, když na pokání se dáme! 

z pozůstalosti Jindřicha Soukala

poru nemocných dětí. Michalka se 
raduje, dostala vozík, který byl při-
způsobený její potřebě. Díky vám 
všem, kteří se podílíte na sběru. 
Odeslala jsem 98 ks odložených 
brýlí – prosím, potkáte-li někde 
odložené brýle, přineste je. Mohou 
být i poškozené. Odborníci si s nimi 
poradí. Za všechnu vaši pomoc 
ve sběru zmíněných věcí vám moc 
děkuji. Musíte trochu času věnovat, 
ale radost stojí za to, že se může 
druhému pomoci. 
     Přeji vám radostné a požehnané 
svátky Vzkříšeného Krista. 

Marie Soukalová
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     Dnes toho víme o zdraví člověka více než kdykoli jindy. Miliony lidí 
sledují své zdraví, počínaje jednoduchým měřením tlaku až po složité 
chemické rozbory krve. Zdraví národa je dnes lepší než v minulosti. 
     Není to tak ale s manželstvími. Zatímco rozvodovost se v posledních 
letech poněkud snížila, přesto ti, kteří dnes vstupují do manželství, mají 
stále ještě zhruba 40% pravděpodobnost rozvodu. Manželství je dnes 
riskantnější než horolezectví, více riskantní než parašutismus a dokonce 
ještě riskantnější než bungee jumping! Jsme přesvědčeni, že manželství 
je v naší společnosti nejriskantnější záležitostí pro většinu lidí, říká 
Howard Markman, Scott Stanley, Susan Blumbergová v knize Fighting 
FOR Your Marriage. 
     Mnozí lidé při cvičení sledují pravidelně svůj puls, aby se ujistili, že 
se pohybují v normě. 
    Existuje nějaký způsob jak běžně kontrolovat ,,tep“ ve vašem man-
želství? Jak kontrolovat ,,zdraví“  manželského vztahu? A tak snížit 
riziko rozvodu? 
     Howard Markman a jeho kolegové říkají, že to možné je! Doporuču-
jí manželům, aby si vyčlenili specielní čas pro vzájemný rozhovor 1x 
za týden. 

Co je hlavním smyslem tohoto ,,manželského zastavení“ manželů? 
     Jen málo párů pravidelně hovoří o tom, co je pro ně ve vztahu důle-
žité. To, co začíná jako malý problém, se může zvětšit a ohrozit vztah. 
Pravidelné ,,manželské zastavení“ může tento problém odstranit v zá-
rodku. 

Co to je ,,manželské zastavení“? 
     Je to pravidelně prožívaný čas, kdy manželé: 
- svobodně a v klidu, každý vysloví, co ho trápí 
- věnují se řešení jednoho z problémů 
- plánují akce na posílení svého vztahu 

Zde je návod: 
Čas na ,,manželské zastavení“ si naplánujte! 
     Nejprve si naplánujte určitý čas v týdnu, kdy spolu můžete, vy a váš 
partner mluvit o samotě aspoň jednu hodinu, bez vyrušování. Vypněte 
televizi, nezdvihejte telefony a ujistěte se, že děti mají také svůj pro-
gram. Například pro jeden pár byl nejlepší čas v neděli ve 20:30, kdy už 
byly děti uložené v posteli (nebo přinejmenším již odešly do svého po-
koje). Možná, že pro vás bude vhodný jiný čas. Pevně stanovený čas je 
hmatatelným důkazem, že dáváte svému manželství nejvyšší prioritu! 

1) Pojmenujte každý za sebe, co vás ve vztahu trápí 
     V této části je nutné problémy pouze pojmenovat. Každý partner 
musí mít příležitost mluvit a povinnost naslouchat. Když mluvíte, mlu-
vte pouze za sebe, jak se cítíte. 
     Například: ,,Byla jsem rozčílená, když jsi minulý týden zapomněl, 
že jsme si domluvili schůzku“. Posluchač se soustředí na sdělení, kte-
rému naslouchá. Po každé druhé nebo třetí větě zopakuje vlastními slo-
vy, co slyšel, aniž by to hned popíral, nebo vyvracel. Například: ,,Roz-
čílilo tě, že jsem nepřišel“. Když ten kdo mluví, má pocit, že partner 
porozuměl jeho sdělení a pocitům, partneři si vymění role. Ten kdo 
mluvil, naslouchá a naopak. Většina manželských problémů nevyžaduje 
specielní řešení, ale musí být diskutována, říká Howard Markman a 
jeho kolegové. Možná zjistíte, že tato jednoduchá forma ,,pročistí 
vzduch“ a oba partneři se shodnou na řešení. Když se problém nevyřeší 
úplně, určitě se pohne alespoň trochu kupředu, pokud jste o něm otev-
řeně mluvili. 

2)Problémy řešte 
Prvním krokem k řešení problému je vyjmenování aktuálních problé-
mů. Potom následuje rozhodnutí pro jeden z nich, který chceme řešit 
během tohoto ,,manželského zastavení“. Například by to mohlo 

  

Podpora činnosti    
římskokatolické      
farnosti Proseč 

V sobotu 10. února pořádalo farní 
společenství v Perálci tradiční kar-
neval pro děti. Oblastní charita 
Nové Hrady u Skutče poskytla 
pro tuto příležitost věcné dary, které 
byly využity jako odměna pro malé 
účastníky karnevalu. 

OCH Nové Hrady 

Rej masek                
v Domě sv. Josefa 
v Chotovicích 

Na konci ledna ožila chotovická 
charita karnevalem. Uživatelé i za-
městnanci služeb Denní stacionář 
a Sociálně terapeutické dílny se 
převlékli do pestrých a nápaditých 
masek a společně si užili dopoledne 
plné tance, her a zábavy. Každý si 
mohl zakoupit los do výherní tom-
boly a nechybělo ani drobné ob-
čerstvení, které si uživatelé sami 
připravili. 

OCH Nové Hrady 
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být: ,,Jak zvýšit rodinný příjem?“ 
Druhým krokem je zaznamenání okamžitých, bezprostředních nápadů 
obou partnerů. Nápady se nesmí hodnotit, kritizovat, zesměšňovat. Oba 
partneři musí vědět, že mohou svobodně říci, co je napadá úplně bez 
přemýšlení! 
     Například pro řešení zvýšení rodinného příjmu může takový seznam 
nápadů obsahovat:  
- částečný pracovní úvazek navíc jednoho nebo obou partnerů 
- jeden z partnerů bude usilovat o získání lépe placeného místa 
- starší děti mohou přispět svými příjmy například za hlídání dětí, 

sekání trávníku, roznášku tiskovin atd. 
Třetím krokem je dohoda a kompromis. Pár se rozhodne pro jedno 
z navržených řešení. V našem příkladu by to mohlo být, že jeden 
z partnerů přijme další částečný pracovní úvazek.  
Čtvrtým krokem je vyhodnocení, které následuje s určitým časovým 
odstupem a bude předmětem některého dalšího ,,manželského zastave-
ní“. Jeho cílem je vyhodnotit, zda realizované řešení nejen funguje, ale 
také jestli všem vyhovuje! 

3) Pečujte o svůj vztah 
     Pokud se při vašich ,,manželských zastaveních“ zaměříte pouze na 
problémy, můžou se tyto vaše společné chvíle stát nepříjemnou dřinou. 
Proto musíte do těchto setkání včlenit také čas na plánování aktivit, 
které budou posilovat a vyživovat vaši lásku. Povídejte si jako přátelé. 
Naplánujte si činnosti, které vás budou spojovat. Procházky, kulturní 
akce, společná práce na nějakém projektu, intimní chvíle. Tuto část 
musíte uchránit od diskuse o problémech, které vás možná budou také 
napadat. V této chvíli si je pouze poznamenejte pro vaše další ,,manžel-
ské zastavení“. 

     Výše popsané tři body navrhujeme rozšířit ještě o dvě témata. Vý-
sledných pět bodů pak vypadá takto: 
1) Co je potřeba udělat pro zajištění chodu domácnosti a potřeb dětí? 
2) Plánování aktivit na posílení vztahu – společné radosti a činnosti 

s partnerem 
3) Pojmenování problémů – řekněte co vás trápí 
4) Řešení jednoho vybraného problému 
5) Přemýšlení o dlouhodobých cílech, touhách a přáních 

     Další informace o ,,manželských zastaveních“ a námětech na posíle-
ní vašeho vztahu najdete v knize ,,Fighting FOR Your Marriage“. 

Putování “Francie 2003” 
V roce 2003 vydali jsme se na pouť za Pannou Marií do Lurd. Jistě 
vzpomenou poutníci naší farnosti i farnosti novohradské. Vzpomínám 
ráda - ráda se vracím na milá místa, proto dnes budu vzpomínat a pout-
níci naší i novohradské farnosti, připojte se. Snad se mně podaří oživit 
krátce vzpomínky. Je jich hodně, nedají se všechny zmínit. Protože 
Lurdy vzpomínají 160 roků od zjevení Panny Marie v Lurdech, ráda si 
připomenu toto místo. 
     Naše putování bylo připravené velmi dobře - otec Josef natiskl pí-
semný informační materiál - zkrátka bezva. Pyreneje! Lesnaté hory, 
bystřiny, vodopády, krása krajiny dávají přírodě zvláštní ráz. Krajina je 
rozmanitá, střídají se tunely a dálnice, vysoko v horách stojí malý kos-
telík a hledí do kraje jako maják. Pohled na taková místa působí na duši 
člověka velmi dobře, hladí ji, těší ji a laská. Ani nechybí serpentiny, 
ze kterých se až točí hlava, a mnozí si zakrývají strachem oči. Stále 
jsou naše oči v údivu - je na co se dívat, co sami neznáme. Pyreneje 
svojí mohutností a krásou nás provází. Před námi Andora.Vyvýšené 

  

XXVIII. charitní ples 
v Makově 

Více než sto šedesát návštěvníků 
přitančilo do sokolovny v Makově 
na tradiční, v pořadí již osmadvacá-
tý, charitní ples. K tanci a poslechu 
hrála kapela Vepřo knedlo s Dádou, 
tombola praskala ve švech a všude 
panovala dobrá nálada. O předtan-
čení se postarala taneční skupina 
Bailadoras. Výtěžek z plesu činil 
více než 50 000,- Kč a bude použit 
na částečnou úhradu provozních 
nákladů Pečovatelské služby. Děku-
jeme. 

OCh Nové Hrady 

Cvičení s Janou 

Nově mají uživatelé Denního sta-
cionáře a Sociálně terapeutických 
dílen v Chotovicích možnost využít 
jednou týdně odpolední program 
Cvičení s Janou. Cvičení se skládá 
z protahovacích a relaxačních prv-
ků, takže není pro klienty náročné 
a přitom je tělu prospěšné. Nutno 
dodat, že tento druh odpolední 
„siesty“ je uživateli oblíben a hojně 
využíván.  

OCH Nové Hrady 

Nový projekt 

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek 
Na konci loňského roku byl vytvo-
řen projekt Půjčovna kompenzač-
ních pomůcek, jehož cílem bude 
zajistit fakultativní neformální služ-
by pro osoby pečující o své blízké. 
Vznikne půjčovna kompenzačních 
pomůcek zdarma pro příjemce po-
moci pečujících, které usnadní je-
jich péči, sníží zátěž a přispějí 
ke snížení zdravotních komplikací 
příjemců. Zakoupeny budou zá-
kladní a nejčastěji používané kom-
penzační pomůcky s ohledem 
na zdravotní problémy klientů. Ten-
to projekt úspěšně podstoupil for-
mální hodnocení. Věříme, že bude 
podpořen a zahájen v předpokláda-
ném termínu – tj.1. 6. 2018. 

OCH Nové Hrady 
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knížectví. V Andoře vládne biskup spolu s prezidentem ve velké shodě. 
Naše cesta pokračuje stále k našemu cíli Lurdy.  
     Lurdy - pátek 27. června po deváté hodině večer. Ještě než jsme se 
ubytovali, šli jsme se setkat a pozdravit Pannu Marii v lurdské jeskyni. 
První setkání s Marií na místě uctívaném – úžasné. V hotelu ubytování - 
teplo léta nás provází všude - na pokojích "dobře vytopeno". Čeká nás 
odpočinek, na který se každý těšíme. Ráno snídaně, kam se podíváme, 
proudy – nekonečné - lidí. Celý svět se setkává a jediným cílem je set-
kat se s Marií. Procházíme areálem, vnitřkem baziliky. Na místě, kde je 
českomoravský náš oltář, modlili jsme se, zpívali hymnu. Hymna se 
nesla daleko, až přivedla k nám nedaleko stojícího pána. Sledoval nás. 
Našel odvahu a připojil se k nám. Už špatnou češtinou na nás promlu-
vil, ve tváři měl radostnou slzu, že se setkal s lidmi jeho bývalé rodné 
země. Čechoameričan - lékař kardiolog - tolik nám vyprávěl, musel 
ze sebe všechnu radost setkání vypovědět. Vyprávěl, že studoval s ot-
cem arcibiskupem Otčenáškem. Máme vyřídit velký pozdrav od přítele 
z Ameriky od Aleše. Loučení nebralo konce.  
     Večer byl eucharistický průvod. Snad celý svět se sešel, všechny 
barvy pleti a národnosti se připojují a průvodem odchází do baziliky, 
která je vystavěna v podzemí z betonu a železa. Chodící jdou průvodem 
a nemocní na vozíčkách za doprovodu řádových sester. Mše svatá v tak 
velkém prostoru! Příští den ráno, myslím v 6 hodin, máme svoji mši 
svatou za přítomnosti ostatních poutníků, kteří si náhodou přivstali. 
Trocha osobního volna pak byla vítaná, každý jsme se rozběhli za ně-
čím; do jeskyně za Marií děkovat a prosit o ochranu, zadívat se do řeky, 
která protéká těsně u jeskyně, po okolí, na stavby a lidi, kteří přicházejí 
z konce světa pro sílu a požehnání. Odpoledne se loučíme. Ještě pro-
cházíme místy, která nám byla milá, ještě poslední pohled na Pannu 
Marii s pozdravem a velkým Díky, Maria. Čeká nás velká cesta, která 
má zase svůj cíl, a to směr domů. Za zmínku stojí dát poděkování na-
šemu pohostinnému hotýlku za ubytování, odpočinek a dobré jídlo. 
Odtud jsem si přivezla jeden recept, který když dělám, je vzpomínkou. 
(Ale atmosféra Francie se nedostavuje, ta chybí.)  
     Odjíždíme do Nevers, kde přespíme a pak navštívíme sv. Bernade-
ttu, která je vystavená ve skleněné rakvi. Spící – živá. Dále před námi 
Orleans - katedrála mohutné stavby se sochou Johanky z Arku a na ná-
městí také její socha jako bojovnice proti staleté válce v Anglii. Upálili 
ji na hranici, asi za 5oo roků byla vyhlášena patronkou Francie.  
     – Dalo by se pokračovat a stále by bylo s čím se svěřovat – toto je 
jen malá vzpomínka, která je stále v paměti a která má letos své patnác-
té výročí. Nechce se věřit, jak čas běží. Díky, bylo to krásné. 

Marie Soukalová 

Oblastní charita 
Nové Hrady u Skutče 
Nové zázemí pro služby 
Oblastní charity Nové Hrady u Skutče 
by mělo být hotovo na jaře příštího roku 
Vytvoření Centra sociálních služeb Hlinsko pro zkvalitnění a rozšíření 
poskytovaných sociálních služeb v Hlinsku, zvýšení dostupnosti a ope-
rativnosti služeb ve městě Hlinsko a okolí – to je hlavním cílem projek-
tu, který započala Oblastní charita Nové Hrady u Skutče již v létě loň-
ského roku.  Charita má na Erbenově ulici v Hlinsku ve vlastnictví ro-
dinný dům, ve kterém do doby, než se započala rekonstrukce, byla pro-

  

Pozvánka na besedu 
o projektu                  
Adopce na dálku 

Jak jistě víte, naše farní společenství 
dlouhodobě podporuje děti v Indii. 
Rodinné centrum Mikeš ve spolupráci 
s Diecézní charitou Hradec Králové 
nabízí na konci března besedu o pro-
jektu Adopce na dálku, kde se můžete 
dovědět, jak Adopce na dálku fungu-
je, jak indické děti a mladí lidé žijí 
a kde v Indii pomáhají peníze z Tří-
králové sbírky. Srdečně vás na tuto 
jistě zajímavou besedu zveme.  

OCH Nové Hrady 
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dejna výrobků charity, sklad kompenzačních pomůcek a sklad humani-
tární pomoci, kancelář zdravotních sester, které poskytují ošetřovatel-
skou službu. V roce 2019  by se tedy v nově zrekonstruované budově 
usídlily služby Osobní asistence, Pečovatelská služba, Sociálně terapeu-
tické dílny a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

OCH Nové Hrady 

Víkend rodin na Březinách  
22. 6. - 24. 6. 2018 

Cena za ubytování cca 110 Kč na os./noc. Děti do 2 let zdarma. 
  

Přihlašujte se zapsáním do seznamů v našich kostelích, 
nebo mailem na adrese josef.j.rousar@gmail.com 

nebo na tel. č. 607 925 893 (776 034 692). 

Lze se zúčastnit jen části programu 
a objednat si oběd na sobotu či neděli. 

Uzávěrka přihlášek je 10. 6. 2017.  

Těšíme se na společně prožitý víkend :-) 

Podrobnější informace přihlášeným budou rozeslány mailem.

  

Podpora pro rodinné 
centrum Mikeš 

Prosíme vás o fyzickou podporu 
našeho snažení, je to pro nás 
v těchto měsících velmi důležité. 
     Zveme maminky, které u nás 
ještě nebyly, aby se nestyděly a za-
stavily se na některém z pravidel-
ných dopoledních programů. Neboj-
te se mezi nás přijít - máme velmi 
příjemný a milý kolektiv a centrum 
je naprosto neutrální. Dopolední 
program probíhá tak, že se schází-
me od 8:30 hodin, povídáme si, děti 
si pohrají ve vybavené herně. 
Od 9:30  probíhá společný program 
sestavený ze zpívánek, říkanek, 
rozcvičky a nakonec si vždy něco 
hezkého nakreslíme nebo vytvoří-
me. Program je dobrovolný, ale 
máme zkušenost, že se každé dítě 
rádo zapojí. Centrum je otevřeno až 
do 12.00 hodin. Za příznivého po-
časí využíváme zahradu a hřiště 
za farou. Poplatek za naši službu je 
minimální - platí se za dítě starší 
jednoho roku, a to 20,- Kč za ná-
vštěvu. Za dalšího sourozence star-
šího jednoho roku zaplatíte 10,- Kč. 
Nárazově pořádáme odpolední pro-
gramy pro veřejnost - jsou to pro-
gramy vzdělávací nebo tvořivé, 
pohybové. Aktuální nabídku zveřej-
ňujeme včas na našem webu, 
na facebooku nebo ve vývěsce 
před centrem. Věříme, že se bude-
me potkávat co nejčastěji a že spo-
lečně vždy vytvoříme krásnou a 
přátelskou atmosféru pro děti 
i pro nás rodiče. 

OCH Nové Hrady 

Čeká na vás bohatý 
program uprostřed 
přírody. 

Ubytování v dřevěných 
chatkách. 

www.m.dominohluboka.cz

mailto:josef.j.rousar@gmail.com
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NE 25. 3. 6. neděle postní - Květná neděle
bohoslužby jako obvykle
Nové Hrady: 14.00 křížová cesta
Nové Hrady: 15.00 předvelikonoční svátost smíření

PO 26. 3. Perálec: 17.00 svátost smíření
18.00 mše sv.

ČT 29. 3. Zelený čtvrtek
Nové Hrady: 16.30
Proseč: 18.00

PÁ 30. 3. Velký pátek
Proseč: 18.00
Nové Hrady: 18.00

SO 31. 3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – vigilie
Proseč: 19.00
Nové Hrady: 19.00

NE 1. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Proseč: 8.00 mše sv.
Nové Hrady: 9.30 mše sv.
Perálec: 11.00 mše sv.

PO 2. 4. Pondělí velikonoční
Proseč: 8.00 mše sv.
Nové Hrady: 9.30 mše sv.
Perálec: mše sv. nebude

PÁ 6. 4. Nové Hrady: 17.00 mše sv.
SO 7. 4. Chotovice: 16.30 mše sv.

Praha: Pochod pro život
NE 8. 4. 2. neděle velikonoční

bohoslužby jako obvykle
PO 9. 4. Slavnost Zvěstování Páně

Proseč: 8.00 mše sv.
ČT 12. 4. Chotovice: 17.00 náboženství
NE 15. 4. 3. neděle velikonoční

bohoslužby jako obvykle
PÁ 20. 4. Chotovice: 11.00 mše sv. u sv. Josefa
NE 22. 4. 4. neděle velikonoční

bohoslužby jako obvykle
ČT 26. 4. Chotovice: 17.00 náboženství
NE 29. 4. 5. neděle velikonoční

bohoslužby jako obvykle
Nové Hrady: 17 - 18 svátost smíření, adorace

19.3. Za Josefa a Emilii Nešetřilovy a celý rod.
21.3. Za Josefa Bílýho, manželku a rodiče.

25.3. Za Marii a Josefa Burešovy, rodiče a 
sourozence, za dcery Marii a Růženu, 
za rodiny Sokolovy a Kulhavých.                  
čt: Lucie a Marie Kulhavých

28.3. Za Martu Štěpánkovou, manžela a syna 
Josefa.

29.3. čt: Jana Nováková, Zdena Šplíchalová
30.3. čt: manželé Odehnalovi
31.3. 1. čt: Vlasta Talácková, 2. čt: Jiří Talácko, 

3. čt: Marie Víšková, 4. čt: Josef Soukal, 
5. čt: Eva Skalníková, 6. čt: Petr Jána, 
7. čt: Adélka Zvárová

1.4. Za Josefa Kašpara a rodiče z obojí strany. 
čt: Zuzka Roušarová, Josef Roušar ml.

2.4. Za Vítězslava Mence.                                      
čt: Libuše Halámková

4.4. Za Josefa Štěpánka, rodiče a živé 
a zemřelé z toho rodu.

5.4. Za sestru Majeblu Feltlovu.
6.4. Za Jaroslavu Němcovou, manžela a celou 

rodinu.

8.4. Za Emilii a Josefa Nešetřilovy a ten rod. 
čt: Kristýnka a Jiřík Taláckovi

9.4. Za Janu Brabkovou, rodiče a dva zetě.
11.4. Za manžele Josefa a Annu Bílých, syna 

a sourozence.
12.4. Za Marii a Miloslava Sodomkovy a celý 

rod.
14.4. Za Jana Jiskru a celý rod.

15.4. Za Annu Košnarovu a manžela Josefa a 
celou jejich rodinu, živé i zemřelé.              
čt: Eva Davidová, Marie Sodomková

16.4. Za Josefa a Mari Zelenkovy, syna, zetě 
a rodiče z obojí strany.

18.4. Za Josefa Malinského, bratra Jiřího, otce 
a celou rodinu.

20.4. Za Boženu Bílou, manžela, sestru a rodiče.
21.4. Za rodinu Marešovu, Paclíkovu a Uhrovu.

22.4. Za Vojtěcha Košňara, děti a vnoučata. 
čt: manželé Rejmanovi

23.4. Za Jiřího Javůrka a celou rodinu.
26.4. Za požehnání a Boží pomoc pro děti a 

jejich rodiny a za dar víry.
28.4. Poděkování za 50 let společného života.

29.4. Za Miloslava Šlapku a celou rodinu. 
čt: manželé Dastychovi

6.5. Za rodinu Částkovu, živé a zemřelé a 
za sestru Charitas. čt: Miroslava Břeňová, 
Zdena Šplíchalová

9.5. Za Martu a Františka Štěpánkovy a syna 
Josefa.

11.5. Za Františku Zavadilovu a celou rodinu.

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

14.5. Za Elišku Vostřelovou a její rodiče.

KalendářProseč intence a čtení 

Čtení a žalmy: cyklus B 
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1.4. Za Annu Sochovou, manžela, rodiče 
a sourozence.

8.4. Za Václava Pokorného, syna Václava 
a celý rod.

15.4. Za rodiče Nešetřilovy, živé i zemřelé toho 
rodu.

22.4. Za Luboše Drahoše, oboje rodiče 
a sourozence.

29.4. Za Josefa Zachaře.

6.5. Za Františka Sochu, manželku, oboje 
rodiče a sourozence a rodinu Helešicovu.

13.5. Za rodinu Mlynářovu a syna Josefa.

27.5. Za Marii a Františka Kulhavých a syna 
Františka.

ST 2. 5. Perálec: 17.00 svátost smíření
18.00 mše sv.

PÁ 4. 5. Nové Hrady: 17.00 mše sv.
SO 5. 5. Chotovice: 16.30 mše sv.
NE 6. 5. 6. neděle velikonoční

bohoslužby jako obvykle
Paseky: 14.00 májová pobožnost
Proseč: 17 - 19 svátost smíření, adorace

ČT 10. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně
Nové Hrady: 17.00 mše sv.
Proseč: 18.00 mše sv.

SO 12. 5. Česká Rybná: poutní mše sv., májová pobožnost
NE 13. 5. 7. neděle velikonoční

bohoslužby jako obvykle
Nová Ves: poutní mše sv. se svěcením zvonu

ČT 17. 5. Chotovice: 17.00 náboženství
PÁ 18. 5. Chotovice: 11.00 mše sv. u sv. Josefa
NE 20. 5. Slavnost Seslání Ducha Svatého

Proseč: 8.00
Nové Hrady: 9.30
Zderaz: 11.00 poutní mše sv.

PÁ 25. 5. Proseč: 18.00 Noc kostelů
Chotovice: Noc kostelů

SO 26. 5. Vikariátní setkání mládeže
NE 27. 5. Slavnost Nejsvětější Trojice

Proseč: 9.30 mše sv., první svaté přijímání
Nové Hrady: 8.00 mše sv.
Perálec: mše sv. nebude
Nové Hrady: 17 - 18 svátost smíření, adorace

ČT 31. 5. Chotovice: 17.00 náboženství
PÁ 1. 6. Nové Hrady: 17.00 mše sv.
SO 2. 6. Diecézní setkání ministrantů Litomyšl

Chotovice: 16.30 mše sv.
NE 3. 6. Slavnost Těla a Krve Páně

Proseč: 10.00 mše sv. a eucharistický průvod
Nové Hrady: 8.00 mše sv. a eucharistický průvod
Perálec: mše sv. nebude
Proseč: 17 - 19 svátost smíření, adorace

ST 6. 6. Perálec: 17.00 svátost smíření
18.00 mše sv.

PÁ 8. 6. Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Nové Hrady: 17.00 mše sv.

Nové Hrady intence a 
žalmy 

17.5. Za Annu Bartošovou, manžela, dcery, 
syna, za živé i zemřelé členy jejich rodin.

20.5. Za Lukáše Hromádku, otce Bohuslava 
a celou rodinu. čt: Božena Hromádková, 
Anežka Ječmenová

21.5. Za Josefa Zelenku, rodiče a celý rod.
23.5. Za Julii Javůrkovou a její zemřelé děti.

27.5. Za Martu Zelenkovou, manžela, vnuka 
a zetě.                                                              
čt: Jana Lacmanová, Jana Netolická

28.5. Za Josefa Bartoše, manželku a jejich 
sourozence.

3.6. Za rodinu Talackovu a Andrlovu.

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

11.6. Za Marii Dastychovou, manžela 
a sourozence.

13.6. Za Antonína Javůrka a jeho zemřelé děti.

17.6. Za Helenu a Aloise Šplíchalovy a rodiny 
jejich dětí.

Perálec intence

28.3. Za Boženu a Josefa Abrahamovy a jejich 
děti s rodinami.

29.3. Za Josefa Poslušného a za živé a zemřelé 
členy toho rodu. ž: Pavla Bubnová

30.3. ž: Petr Poslušný
31.3. 1. ž: Petr Poslušný, 2. ž: Karel Vopařil, 

3. ž: Romana Poslušná, 4. ž: Vendula 
Nováková, 5. ž: Pavla Bubnová, 
6. ž: Dáša Nováková, 7. ž: Michal 
Novák, po epištole: Vendula Nováková 

1.4. Za Josefa Macáka a jeho rodiče, vnuka 
Martina a Františku Koníčkovu.                            
ž: Pavala Bubnová

2.4. ž: Karel Vopařil
6.4. Za Hnutí Pro život ČR a jeho projekty.
7.4. Za Františka Veselíka, za Josefa a Růženu 

Cenerovu a rodinu Sekerovu.

8.4. Za Jana Chadimu a živé i zemřelé z rodiny 
Chadimovi. ž: Dáša Nováková
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Proseč, Nové Hrady a Perálec 

Duchovní správa: P. Mgr. Vladimír Novák 

telefon farní kancelář: 734 435 054 (PO - PÁ 11.00 - 14.30) 
e-mail: farnispolecenstvi@centrum.cz 

Uzávěrka příštího vydání: 3. 6. 2018 
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Tříkrálová sbírka v Příluce (foto Josef Štěrba)

NE 10. 6. 10. neděle v mezidobí
Pouť farností na Chlumek u Luže: 12.00 mše sv.

ČT 14. 6. Chotovice: 17.00 náboženství
NE 16. 6. 11. neděle v mezidobí

bohoslužby jako obvykle
PÁ 22. 6. Chotovice: 11.00 mše sv. u sv. Josefa
PÁ - NE 22. - 24. 6. Březiny: Společný víkend rodin
NE 24. 6. Narození sv. Jana Křtitele

Proseč: 8.00 mše sv.
Nové Hrady: 9.30 mše sv.
Perálec: 11.00 poutní mše sv.
Nové Hrady: 17 - 18 svátost smíření, adorace

PÁ 29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla
Proseč: 17.00 mše sv.

po mši sv. táborák na farní zahradě
NE 1. 7. 13. neděle v mezidobí

bohoslužby jako obvykle
Proseč: 17 - 19 svátost smíření, adorace

NE PO ÚT ST ČT PÁ SO

Proseč: 8 9 18 8 18 18

N. Hrady: 9.30 8

Perálec: 11

• Modlitba růžence 30 min. před mší sv. 
• Svátost smířemí  15 min. před mší sv.  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

Pravidelné bohoslužby

11.4. Za manžele Fasnerovy, dvě dcery, rodiče 
z obojí strany a celý rod.

15.4. Za Jaroslava a Marii Holomkovy a rodiče 
z obojí strany. ž: Michal Novák

18.4. Za Terezku a její rodinu a Boží ochranu.

22.4. Za Jaroslava a Růženu Kulhavých a rodiče. 
ž: Venkdula Nováková

25.4. Za živé a zemřelé členy rodiny Chadimovi, 
Novákovi a Zerzánovi.

29.4. Za manžele Krejčovy, syna a rodiče.                
ž: Petr Poslušný

2.5. Za Miloše Lebedu a Boží ochranu pro jeho 
rodinu a celý rod.

4.5. Za věrná manželství.
5.5. Za Václava Petrase, rodiče a celý rod.

6.5. Za Jaroslava Stoklasu a jeho rodiče, 
za manžele Beránkovy a duše v očistci. 
ž: Romana Poslušná

9.5. Za Boženu Vávrovu, manžela a oboje 
rodiče.

13.5. Za rodiče Mihovy a sourozence. 
ž: Karel Vopařil

16.5. Za Jana Pešinu, sestry Marii a Bohuslavu, 
jejich manžele, rodiče a celý rod.

20.5. Za rodiče Novotnovy a děti.                             
ž: Dáša Nováková

23.5. Za Stanislava Vávru, manželku a syna.

27.5. Za Zdeňka Sokola a rodiny jejich dětí.            
ž: Vendula Nováková

30.5. Za dar víry pro děti, vnoučata 
a jejich kamarády.

1.6. Za management zdravotnických 
a sociálních zařízení.

2.6. Za Jara Vícha a rodiče.

3.6. Za Bohumilu Staňkovu, manžela, děti 
a jejich rodiny. ž: Romana Poslušná

6.6. Za Josefa Holomka a rodiče z obojí strany.

10.6. Za Josefa Poslušného, jeho rodinu 
a rodiče. ž: Michal Novák

13.6. Za Václava Abrháma a rodiče z obojí 
strany.

17.6. Za Josefa a Miladu Andrlovy, rod Andrlu 
a Šlegru. ž: Petr Poslušný


