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Milí přátelé, 

mnozí z nás si možná postesknou „jak ten čas letí“, je tomu sotva pár 
týdnů, co jsme slavili narození Ježíše, a než jsme se nadáli, jsou 
za dveřmi velikonoční svátky. Ano, pokud se na to díváme jen z pohledu 
čistě lidského – uspěchaného, zahlceného pracovní náplní s přesně roz-
plánovaným časem od rána do téměř večerních hodin, tak musíme uznat, 
že čas opravdu letí! Pak nemáme ani  pomyšlení zastavit se na chvilku 
ve „shonu světa“, abychom si uvědomili, že jsme se od liturgie Vánoc 
posunuli o krůček dál – k postní době, která nás má připravit k oslavě 
největších křesťanských svátků v roce, Velikonoc. Pokud bychom k naší 
víře přistupovali takto (světsky), tak by nám mohlo hrozit nebezpečí, že 
aniž bychom si to snad uvědomili, nahráváme tomu Zlému, který má 
radost z našeho zaneprázdnění, protože tím nemáme čas na to, abychom 
si vytvářeli vztah k Ježíši Kristu, abychom byli v častém kontaktu s Ježí-
šem, abychom mohli přemýšlet o Bohu a jeho stvoření. „Zlý“ má radost 
z toho, že pracujeme deset až dvanáct hodin denně, že jsme neustále 
v pracovním stresu, protože pak nezbude čas ani na děti, ani na manžela 
nebo manželku, ani na sebe samého. A to není dobře. Pak už stačí jen 
nepatrný nesvár, nedorozumění nebo konflikt mezi manžely a rodina je 
na rozpadnutí. A víra? Ta se z ní vytrácí... 
 V jedné anketě se ptali mladých lidí, co je hlavním poselstvím 
Velikonoc pro dnešního člověka, jak nahlížejí na tyto svátky. A jakýsi 
mladý muž odpověděl: „Pro mě jsou Velikonoce časem, kdy se mohu 
zastavit v tomhle rychlém světě a uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje a 
jak já s jeho láskou a milosrdenstvím nakládám. Je to čas k novému ob-
rácení na Boží cestu a novému začátku.“ 
 Mám za to, že tento mladý člověk to vystihl velmi dobře, dovedl 
rozpoznat správný čas k zamyšlení se nad sebou a nad svým vztahem 
k Bohu. Využijme proto i my čas přípravy, čtyřicetidenní období nazý-
vané postní dobou, které začíná Popeleční středou, a oživme si svoji 
víru.             (pokračování na str. 2) 

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ 
Proseč | Nové Hrady | Perálec
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 Pan kardinál Vlk, když se ho ptali před 11 lety, proč máme slavit 
Velikonoce každý rok, odpověděl: „Je to tak velká skutečnost pro život 
křesťana, že ji nelze každoročně neslavit. Je to tak úžasný projev Boží 
lásky, že nelze dostatečně poděkovat. Když jsou dva lidé spojeni láskou, 
říkají si to denně, často…“ A ostatně – Velikonoce slavíme ve zkratce 
každou neděli, kterou první křesťané nazývali den Páně, tj. den zmrt-
výchvstání. K důležitým pramenům života se nechodí jednou za čas, ale 
pravidelně, často. Velikonoce představují spásu. Ta je tak velkým darem, 
že ji musíme slavit stále znova, děkovat za ni slavením. 

Žehná jáhen Josef 

Anděl 

Každý máme svého strážného anděla,
provází nás dnem i nocí,
co pro nás asi udělá?
Zachrání nás před nemocí.

Shora se na nás dívá,
v ruce drží lilie,
je to vůně hřejivá,
a nás v srdci zahřeje.

Na sobě má roucho bílé,
chrání dítky nezletilé.
Třeba se nám jednou zjeví.
To ale nikdo neví. 

Magdaléna Štiková 

Misie u nás 

Děti z Misijního klubka v Proseči se 
v prosinci zaměřily na „Misie u nás“. 
Pár dní před Vánocemi vyjely do blízké 
Poličky, kde potěšily babičky a dědečky 
na oddělení LDN. Děti vyrobily přáníč-
ka, která za zpěvu koled předaly. 
 Týden na to se rodiny dětí z klubka 
sešly u Betléma na prosečském náměstí 
a zahájily setkání modlitbou. Po sku-
pinkách poté navštívily osamělé a ne-
mocné lidi z naší farnosti. Slovem, ko-
ledou a lucerničkou, kterou děti vyrobi-
ly, je potěšily a rozzářily jejich úsměvy. 

Za MK Marie Rejmanová 

Na hradě a v podhradí

Takové bylo téma letošního karnevalo-
vého setkání dětí a dospělých na sále 
v Perálci v sobotu 23. února. Ve spolu-
práci s Obecním úřadem Perálec a 
sponzorskými dárky pro děti od Oblast-
ní charity Nové Hrady se nám podařilo 
uskutečnit tradiční akci, která si za léta 
svého trvání našla své stálé příznivce. 
Přestože se letos sešlo o něco méně dětí, 
všichni jsme si odpoledne plné her, sou-
těží a dovádění užili. Děkujeme tímto 
všem, kteří nás podporují. Fotografie 
jsou k zhlédnutí na farním Rajčeti.

E. Skalníková 
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Lednové setkání MK
Poprvé v novém roce jsme se s naším Misijním klubkem sešli v pátek 
18. ledna. Setkání jsme zahájili v kostele modlitbou za jednotu křesťanů 
a potom následoval program na faře. Starší chlapci se tentokrát v dopro-
vodu tatínků přesunuli do tělocvičny k přátelskému utkání ve florbale. 
Obě mužstva si vedla velice dobře a utkání skončilo remízou.-) 
 Na faře se starší děvčata věnovala zpěvu, naučila se novou píseň, 
chválila Pána tancem a tvořila na Misijní jarmark.  
 Naši nejmladší misionáři si povídali o Tanzánii, stavěli školu z lega 
nebo dřevěných kostek a na chvíli se stali opravdovými africkými školá-
ky. Při výtvarné výchově si vyrobili hudební nástroj, který hned použili 
v další hodině, a to v hudební výchově, kde se naučili novou písničku. 
Nakonec při tělesné výchově rozhýbali svá těla tancem a hrou.-) 
 Na závěr bych chtěla pozvat i další děti, které by měly chuť stát se 
malými misionáři a tvořit s námi křesťanské společenství, neváhejte a 
přijďte mezi nás. Příští setkání proběhne v březnu.  

Ivana Košňarová 

Adopce na dálku 

Hlavním zahraničním projektem hra-
decké Diecézní charity zůstává Adopce 
na dálku®. Jedná se o adresnou podpo-
ru konkrétních indických dětí z velmi 
chudých rodin. V roce 2018 dárci pod-
pořili na cestě za vzděláním celkem 
1803 dětí. Doporučený příspěvek na 
vzdělávání jednoho školáka je nyní 
550 Kč měsíčně (6500 Kč ročně). Děti 
je možné podpořit i menšími jednorá-
zovými či pravidelnými finančními 
dary. Více na webu: 
adopce.hk.caritas.cz. 
 Charita nezapomíná ani na školáky, 
kteří nemohou chodit do školy vinou 
úrazu nebo vážné nemoci. Jedním 
z nich byl indický chlapec Rudolf, kte-
rý od roku 2015 bojuje se zákeřnou 
leukémií. Štědří dárci mají velkou zá-
sluhu na jeho uzdravení a na tom, že 
zase může chodit do školy. Ve stejné 
době přišla z Indie smutná zpráva, že 
jiný hoch zapojený do projektu Adopce 
na dálku® je upoutaný na lůžko. Jme-
nuje se Sebastian. Posadit se dokáže 
pouze s pomocí jiné osoby. Lékaři za-
tím nedokázali stanovit přesnou dia-
gnózu.  

 Naše farnosti v projektu Adopce na 
dálku podporují dvě indické děti. Kaž-
doročně k tomu slouží výtěžek z tzv. 
postniček, kasiček, do kterých v postní 
době lidé podle svých možností odklá-
dají drobné obnosy ušetřené na odřek-
nutých zbytečných výdajích. Tyto děti 
bychom chtěli podporovat i nadále. 
Pokud by letošní výnos z postniček 
přesáhl částku potřebnou pro jejich 
každoroční zajištění, navrhuji věnovat 
ho na léčbu malého Sebastiana. 
 Díky vám za podporu. 

P. Vladimír

Sebastian 
Foto: Archiv Adopce na dálku®
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Koncert v novohradském kostele 
CORALE 28. 4. 2019 od 17 hodin
Milí novohradští a prosečští farníci, již nějaký čas pro Vás v novohrads-
kém kostele připravujeme různá hudební vystoupení. Poslední bylo ad-
ventní setkání s Musicou Bohemicou a jejich charismatickým umělec-
kým vedoucím mistrem Jaroslavem Krčkem. Snad to bylo pro nás vše-
chny krásné předvánoční setkání při krásné hudbě a lidových koledách. 
Připadá mi, že setkání s krásnou hudbou je opravdovým setkáním s jed-
ním z darů Ducha svatého, a tak obohacuje naši duši a přibližuje k sa-
motnému Bohu. 
 Před nějakým časem jsme měli s manželkou možnost navštívit 
koncert studentského souboru Gymnázia Žamberk, který se jmenuje 
CORALE. Velmi nás tento koncert oslovil a říkali jsme si, že bychom se 
o tento zážitek rádi podělili i s Vámi. Stále se nedařilo nalézt ten správný 
termín. Až na letošní jaro jsme s vedoucí souboru domluvili uspořádání 
koncertu také v našem kostele. 
 Pěvecký sbor Corale byl založen v roce 1992 při Gymnáziu Žam-
berk. Sbor vede již od jeho založení Iva Mimrová. V současné době mají  
Corale 52 aktivních členů, mezi které patří jak současní, tak bývalí stu-
denti gymnázia.  
 Název sboru je slovní hříčkou. Slovo corale v italském hudebním 
názvosloví znamená sborově, ale může rovněž symbolizovat korále na-
vlečené na šňůrce, podobně jako lidi, které spojuje láska k muzice. 
 Repertoár zahrnuje vánoční koledy, spirituály, klasiku, lidové písně, 
folk, jazz, muzikálové melodie a úpravy písní z populární hudby. 

 Drazí přátelé, přijměte tedy naše pozvání, koncert jistě bude krás-
ným pokračováním velikonoční radosti vyjádřené hudebními tóny. 

Václav Nádvorník 
 

Papežské misijní dílo dětí
Papežské misijní dílo dětí se zrodilo z myšlenky přinášet dětem v misij-
ních oblastech hmotnou i duchovní pomoc a zároveň   v podporovatelích 
rozvíjet ctnosti lásky. Dnes sdružuje desítky milionů malých misionářů 
po celém světě. 
    PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ (PMDD) se zaměřuje na podporu 

Koncert se uskuteční 
v neděli 28. 4. 2019 od 17 hodin 
v kostele v Nových Hradech 

soubor na tomto koncertě uvede: 
jazzovou mši A Little Jazz Mass – Bob Chilcott, 
spirituály a folkové písně. 

Vstupné 100,- Kč, děti a studenti 70,- Kč. 
Prodej vstupenek před koncertem. 

Modlitby matek (MM)

Hnutí Modlitby matek vzniklo v Anglii 
v roce 1995. Na katolické charismatic-
ké konferenci v městečku Walsinghalm 
zaslechla maminka Sandra hlas, který 
jí říkal: „Modli se za své děti.“ Dohod-
la se se svou švagrovou Veronikou, že 
se budou modlit jeden desátek radost-
ného růžence – kterého jsi, Panno, 
v Betlémě porodila – za to, aby pozna-
ly, co od nich Pán chce. Poznaly, že mu 
mají s důvěrou odevzávat svoje děti, 
aby On mohl působit v jejich životech. 
Sandra a Veronika znaly další matky, 
které měly problémy s dětmi, a tak 
vznikla první skupinka Modliteb ma-
tek. Pán tyto modlitby potvrdil skuteč-
nými zázraky a slovem z Knihy proro-
ka Jeremiáše: „Přestaň hlasitě plakat a 
ronit slzy, vždyť je tu mzda za to, co jsi 
vykonala.“

Za necelé dva roky se MM rozšířily 
do mnohých zemí světa, třebaže Sand-
ra a Veronika neměly žádné prostředky 
na to, aby MM dělaly reklamu. Pouze 
se modlily a o svých modlitbách řekly 
či napsaly svým známým a rodině. Pán 
Ježíš sám posílal nové a nové matky a 
vytvářel nové skupinky. Dnes jsou MM 
rozšířeny do více než 122 zemí světa.

V naší farnosti fungují MM od roku 
2010, v současné době se scházejí dvě 
skupinky. Jedna skupinka se schází 
každé pondělí od 17 hod. v kostele a 
druhá každé první a třetí úterý v měsíci 
od 19:30 na faře. Během setkání se 
modlíme z brožurky Modliteb matek, 
chválíme Pána a děkujeme za děti, 
které nám svěřil, zpíváme, čteme 
z Písma a vrcholem každého setkání je 
chvíle, kdy každá jednotlivě přistupu-
jeme ke kříži a odevzdáváme Pánu své 
děti. 

Chtěla bych touto cestou pozvat a 
povzbudit i další maminky, které by se 
chtěly přidat. Bůh nám dal tu nejsilněj-
ší zbraň a tou je modlitba. Můžeme se 
snažit vlastními silami, ale není to nic 
platné, pokud se neotevřeme Bohu a 
vše mu neodevzdáme. Vždyť u Boha 
není nic nemožného, On čeká pouze 
na naše ANO. 

Ivana Košňarová 



BŘEZEN | KVĚTEN 2019 �5 www.farnispolecenstvi.cz

a rozvoj dětí v misiích, které často trpí nedostatkem jídla, zdravotní péče, 
jsou ohroženy násilím a je pro ně obtížně dostupné základní vzdělání. 
Pomoc je poskytována prostřednictvím jednotlivých projektů připrave-
ných zodpovědnými institucemi každé podporované země a týkají se 
záchrany života, vzdělání i křesťanské formace.  
 Do projektů na záchranu života spadají nutriční programy pro chu-
dobné a podvyživené děti, nákup léků a zajištění zdravotní péče, preven-
ce, hygieny a léčby dětí postižených běžnými i závažnými nemocemi, 
jako je např. AIDS. Dále je v těchto programech zahrnuta péče o sirotky 
a děti žijící na ulici, kterým je poskytováno ubytování, křesťanská vý-
chova a potřebná strava.  
 Další důležitou oblastí podpory dětí v misiích je vzdělávání. Pomoc 
je směřována sirotkům nebo chudým dětem, jejichž rodiče tvrdě pracují 
na plantážích nebo daleko od domova a nemohou dětem zajistit dosta-
tečnou výchovu. Často je spojeno s ubytováním dětí. Kvalitní vzdělání 
a výchova umožní dětem stát se v budoucnu samostatnými občany.  
PMDD je také organizací, která na celosvětové úrovni formuje děti k zá-
jmu o misie, a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami a finančně. Děti se 
tak stávají misionáři druhých v souladu s heslem „Děti pomáhají dě-
tem“. Toto Dílo najdeme cca v 120 zemích světa a jeho specifikem je 
aktivní zapojení i dětí z chudých misijních zemí.  
 V rámci Papežského misijního díla dětí působí Misijní klubka – 
skupinky a společenství, kde děti pod vedením dospělých tvořivým způ-
sobem podporují misie. 

V roce 2018 Misijní klubko v Proseči poslalo na Papežská misij-
ní díla 17.329,- Kč. 

 DĚKUJEME VÁM VŠEM, KTEŘÍ PŘISPÍVÁTE A TÍM PO-
MÁHÁTE DĚTEM V MISIÍCH!!!

Za MK Marie Rejmanová

Co život dal a vzal 
Psal se rok 1939, byl čas, kdy majitel hospodářství se vrátil ze sudetské 
pevnosti, kde očekávali boj s německými vojáky proti obsazení Česko-
slovenska. Avšak skončilo to Mnichovskou zradou a tito vojáci přišli 

Ohlédnutí 

Staročeské Vánoce v kostele 
sv. Prokopa v Chotovicích 
S Adventem přichází doba ztišení, kli-
du a chystání Vánoc. Příchod Krista 
Vykupitele, Spasitele a Zachránce člo-
věka. Bůh zrozený z Panny a tajemně 
vložený do ochrany sv. Josefa. Tajem-
ství Betléma a prostota zrození našeho 
Vykupitele. Kdo přicházejí pozváni 
anděly? Kdo? Pastýři v údivu se sklá-
nějí k malému děťátku ve chlévě 
v Betlémě. Tajemství námi uchopitelné 
jedině vírou přijaté a žité.

V Chotovicích na ostrohu, který se 
zvedá od Nových Hradů, můžete spat-
řit malý kostelík sv. Prokopa.

V Adventu 2018 jsme už potřetí 
otevřeli kostel poutníkům přicházejí-
cím za senzací rozsvíceného domu 
na kopci u kostela. Proč? Protože jsme 
se ptali, jestli Bůh má záměr s člově-
kem, který hledá světlo, atmosféru. 
Hledá něco, co ho nadchne, rozsvítí 
srdce.

Malé něžné betlémy, perníčky, hli-
něné figurky, pastýři. Alšův zimní bet-
lém a jiné zapůjčené betlémy od našich 
sousedů. Rukodělní andělíčci, svíčky, 
křížaly. Tajemství Betlémské chýše. 
Tato atmosféra a pozvání do kostela 
svícemi přitáhla poutníky. Tato zkuše-
nost a svědectví mnoha dětí, rodičů a 
prarodičů nám říká: „ Rozsviťte světlo 
v duši hledající, rozsviťte lásku milují-
cí, rozsviťte naději v bolesti. Rozsviťte 
Betlém a přijměme toto dítě Ježíše.“ 

Svědectví 
Stála jsem u jeslí a viděla zářící oči 
dětí. Byly s rodiči v kostele poprvé, 
neznaly koledy, mnohdy dědeček a 
babička říkali, že děti nevědí, kdo je 
Ježíš: „Ale budeme o tom více mluvit. 
Děkujeme.“

Stála jsem u jeslí a opravdu je to 
tak, musíme zvěstovat lidem, dětem 
víru, lásku a naději. Opravdu začněme 
hlásat Krista a to na plné pecky.

Stanislava Vopařilová MO KDU-ČSL 

Misijní karneval - únor: 1.500.- 
Velikonoční jarmark - duben: 3.233.- 

Misijní jarmark - říjen: 9.770.- 
Jeden dárek navíc - prosinec: 2.826.- 

Celkem: 17.329.-
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domů s pocitem viny. Člověka, o kterém vám chci psát, čekala doma 
žena se třemi dětmi a větším zemědělským hospodářstvím, které 
po dobu jeho nepřítomnosti dosti utrpělo. Ale trpělivou prací stačil zasít 
a pole dobře obdělat. Se svojí ženou spoléhali na to, že je Pán neopustí a 
dá jim své požehnání. Příští rok byl opravdu velice úrodný a sklidili 
hodně sena i obilí a všech okopanin. Ale jak mnozí z vás už mají také 
zažité na hospodářství a v celém životě, to vše nejde jen tak, jak by člo-
věk chtěl, ale jak Pán Bůh dá. To, aby člověk moc nezpychl a nezačal 
trhat to ovoce ze stromu Bohem zakázaného. A tak se stalo, že jim one-
mocněly dvě prasnice a malá prasátka uhynula. Obilí, které ukazovalo 
dobrý výnos, by se muselo prodat do výkupního podniku za mnohem 
nižší cenu, než by byla za vykrmená zvířata. Hospodáři vždy říkali:  
„Obilí se musí prodávat v kožených pytlích a potom je z něho dobrý 
zisk.” Ale na nákup malých prasátek nebylo tolik peněz. Vzpomněli tedy 
na známého a jeho ženu, která byla hospodářovou sestřenicí. Proto se 
za nimi vypravil, zda by jim mohli na prasátka půjčit, že zaplatí hned, 
jak je prodají. Ale jaké bylo jeho ponížení, když mu sestřenice řekla:  
„Víš, ty máš hodně dětí a také bys nám to nemusel vrátit.” Oni měli jen 
jednoho jedináčka.

Když přišel domů a vyprávěl to vše své ženě, z očí mu tekly slzy 
smutku, ponížení a bolesti, ona mlčela, otevřela Bibli a četla:  „Nesuďte 
a nebudete souzeni, nezavrhujte a nebudete zavrženi, odpouštějte a bude 
vám odpuštěno, dávejte a bude vám dáno, dobrá míra, natlačená, natře-
sená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, 
takovou Bůh naměří vám.” A tak přišly ještě další děti. Ve válce byl hos-
podář starostou obce a pomáhal každému, kdo ho o něco požádal. Cho-
dili k nim domů partyzáni i angličtí letci. Vždy dostali jídlo i vykoupat 
se mohli, žena hospodáře jim vyprala prádlo a přespat mohli na seně, 
nebo v zimě ve velmi čistém a teplém chlévě. Jednou šli na obecní úřad 
na kontrolu němečtí vojáci i SS policie, ale ve světnici okolo stolu seděli 
parašutisté, kteří v noci byli shozeni na poli za vsí. Ještě, že Němce zdr-
žel velký pes. Hospodář šel pomalu psa zadržet a žena řekla:  „Vylezte 
rychle na seník a pak rychle do lesa.” Žebřík na seník se ještě houpal, ale 
ona byla tak duchapřítomná, že ho rychle položila na zem a díky Duchu 
svatému vše dobře dopadlo. Hospodář starostoval do roku 1948, avšak 
komunisti nepotřebovali chytré a dobré lidi. Úřadu ho zbavili. No on by 
s nimi určitě ani vládnout nechtěl. Pro úplnou hloupost se dostal také 
do vězení. A málem byl také zastřelen. Dlouhou dobu snad ve vězení 
nebyl, jen než se mu zhojily rány a modřiny, ale nikdy o tom ani slovo 
nepromluvil. To vězení mu velice poškodilo jeho zdraví. Nikdy se ne-
dočkal poděkování ani úcty od lidí okolo sebe. Až na věčnosti mírou 
plnou, natřesenou a vrchovatou.

Drazí přátelé, co jsem vám napsala, je ze vzpomínek starší moudré 
ženy, která již nežije, mluvila vždy jen pravdu, nenáviděla lež a pomlu-
vy. A Evangelium dnešní neděle mi tento příběh pomohlo rozvinout a 
přiblížit nám třeba i tu oslavu 100 let naší republiky. Proto buďme pevní 
a držme se jen čestného chování a dobrého života. A to, co přijde, ví jen 
Pán a vše zlé, co prožijeme, v dobré obrátí zase jen Pán.

Teď se obracím na vás, mé milované děti. Letošní zima vám přinesla 
hodně radostí. Tolik sněhu a sáňkování, bobování a lyžování už dlouho 
nebylo. Ale až přejde jaro, léto, podzim, tak doufáme  bude zas. Vždyť 
Pán Bůh má rád nejvíce, když mu za vše pěkně poděkujete a o vše pěkně 
poprosíte. Největší radost ale má, když vás u nás v kostele stále přibývá. 
Za to děkují babičky a dědečkové vašim rodičům, že vás tak dobře pro-
vázejí a do kostela vypraví. Ona to není žádná legrace vypravit ráno tře-
ba čtyři, ba i více dětí, a přijít včas do kostela.

A vás, pane faráři, a všechny sestry a bratry moc a moc zdravím a 
jsem šťastná, že s vámi společně budu zase moci trávit čas při nejsvětější 
oběti v našem kostelíčku.

Tak tedy ať se nám podaří dobře prožít dobu postní a opravdu 
od srdce si zazpívat to slavné velikonoční “Aleluja”.

S.P. 

Prosba 

V rámci hodnocení výstavy betlémů a 
staročeské vánoční výzdoby v našem 
kostele sv. Prokopa v Chotovicích Vás 
přátelé prosíme o výrobu, vytvoření 
betlémů nebo dekorativních výrobků 
pro příští Advent a Vánoce 2019, dá-li 
Bůh. Termín je k 1. neděli adventní.

Děkujeme MO KDU-ČSL Chotovice

Výzva 

Naše farnost Nové Hrady přijala myš-
lenku, jak pomoci naší znečistěné 
Zemi. Rozhodli jsme se používat eko-
logické prostředky na úklid kostela a 
fary. Není možné stále ničit Zemi agre-
sivní chemií. Mysleme na naše děti 
a na budoucnost naší planety Země.

Papež František: „Naléhavě vyzý-
vám k obnovení dialogu o způsobu, 
jímž pojímáme budoucnost planety. Je 
třeba, abychom se do jednání zapojili 
všichni, vždyť krize životního prostře-
dí a její lidské kořeny se týkají nás 
všech.“ 14. Laudato si. Zamysleme se.

Stanislava Vopařilová

Doba postní 

Doba svatopostní se už blíží,
lítostí chcem smýti, co nás tíží.
Své denní těžkosti
chcem snášet s radostí,
ony nám do nebe
cestičku proklestí.
Láska k Bohu
kříže nadlehčuje,
bez nich nelze vejít do nebe,
Ježíš životem svým to dokazuje,
že to pravda jeho je.
Vzkříšení. 

Marie Šplíchalová 
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Víkend rodin na Březinách 14. 6. - 16. 6. 2019 

Čeká na vás bohatý program 
uprostřed přírody. 

Ubytování v dřevěných chatkách. 

www.m.dominohluboka.cz 

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 (případně si zavolejte pro další informace). 

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

Uzávěrka přihlášek je 2. 6. 2019. 

Těšíme se na společně 

prožitý víkend :-) 

Podrobnější informace přihlášeným 
budou rozeslány mailem.
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10.3. Za Bedřišku Pražanovou.                              
čt: Marie Rejmanová, Jana Drahošová

11.3. Za Jiřího a Jindřicha Bulvovy.

13.3. Za děti a zemřelého syna Leoše.

14.3. Za Josefa Bartoše, manželku a jejich 
sourozence.

15.3. Za Josefa Stříteského, manželku, syny a 
celý ten rod.

16.3. Za rodiče.

17.3. Za Josefa Jílka, rodiče, jejich sourezence a 
živé i zemřelé toho rodu. čt: Anežka 
Ječmenová, Božena Hromádková

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

20.3. Za Josefa Bílého, manželku a sestru.

21.3. Za Václava a Lucii Kučerovy, rodiče a 
sourozence z obojí strany a dva vnuky.

22.3. Za Jiřího Javůrka.

24.3. Za Miloslava Šlapku, rodiče Hromádkovy a 
sourozence. čt: Božena Hromádková, 
Marcela Groulová

25.3. Za Martu Štěpánkovou, manžela a syna 
Josefa.

27.3. Na úmysl dárce.

28.3. Za Josefa Bureše a rodiče.

29.3. Za rodinu Herberovou a ten rod.

30.3. Za Františka Petrase, rodiče Petrasovy a 
celý rod.

31.3. Za rodiny Košnarovu, Krejčovu, Jílkovu, 
Cackovu, živé i zemřelé.                               
čt: Eva Davidová, Marie Sodomková

1.4. Za Jaroslavu Němcovou, manžela a celou 
rodinu.

4.4. Za sestru Majeltu Feltlovu.

5.4. Za Emilii a Josefa Nešetřilovy a Holomkovy a 
všechny z toho rodu.

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

8.4. Za dar víry a Boží pomoc pro vnoučata a 
jejich rodiče.

10.4. Za rodiny Sodomkovy, Chmelíkovy a 
Kučerovy.

11.4. Za Marii Dastychovou, manžela a 
sourozence.

12.4. Za Annu Košnarovou, manžela a celou rodinu 
- živé i zemřelé.

14.4. Za rodinu Nešetřilovu a Holomkovu a ten 
rod. čt: Marie Zelenková, Marie 
Řebíčková

15.4. Na úmysl dárce.

17.4. Za Boženu Bílou, manžela, rodiče a sestru.

18.4. Za Vojtěcha a Marii Košňarovy a rodiče z 
obojí strany. čt: rodina Košňarová

19.4. čt: manželé Odehnalovi

20.4. 1. čt: Vlasta Talácková, 2. čt: Jiří Talácko, 
3. čt: Marie Víšková, 4. čt: Josef Soukal, 5. 
čt: Eva Skalníková, 6. čt: Jaroslav Jána, 7. 
čtení: Zuzka Roušarová, epištola: Josef 
Roušar ml.

21.4. Za Růženu Motyčkovou, sestry a bratra.      
čt: děvčata Zvárovy

22.4. Za sourozence a jejich manžele.                   
čt: Libuše Halámková

KalendářProseč intence a čtení 

Čtení a žalmy: cyklus C 

NE 10. 3. 1. neděle postní

bohoslužby jako obvykle

PÁ 15. 3. Chotovice: 11.00 mše sv. u sv. Josefa
SO 16. 3. Chotovice: 9.00 postní duchovní obnova

NE 17. 3. 2. neděle postní

bohoslužby jako obvykle

ÚT 19. 3. Slavnost sv. Josefa
Nové Hrady: 17.00 mše sv.
Proseč: 18.00 mše sv.

SO 23. 3. Proseč: 9.00 příprava na biřmování

NE 24. 3. 3. neděle postní

bohoslužby jako obvykle
PO 25. 3. Slavnost Zvěstování Páně

Proseč: 8.00 mše sv.

NE 31. 3. 4. neděle postní

bohoslužby jako obvykle
ST 3. 4. Perálec: 17.00 svátost smíření

18.00 mše sv.

PÁ 5. 4. Nové Hrady: 17.00 mše sv.

SO 6. 4. Chotovice: 16.30 mše sv.
NE 7. 4. 5. neděle postní

bohoslužby jako obvykle

SO 13. 4. Proseč: 9 - 11 předvelikonoční sv. smíření
Hr. Králové: 9.00 Diecézní setkání mládeže

NE 14. 4. 6. neděle postní - Květná neděle
bohoslužby jako obvykle

Nové Hrady: 14.00 křížová cesta

15.00 předvelikonoční sv. smíření

ČT 18. 4. Zelený čtvrtek
Nové Hrady: 16.30
Proseč: 18.00

PÁ 19. 4. Velký pátek

Proseč: 18.00

Nové Hrady: 18.00
SO 20. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – vigilie

Nové Hrady: 19.00
Proseč: 20.00

NE 21. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Proseč: 8.00 mše sv.

Nové Hrady: 9.30 mše sv.

Perálec: 11.00 mše sv.
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Nové Hrady intence a žalmy 

PO 22. 4. Pondělí velikonoční

Proseč: 8.00 mše sv.
Nové Hrady: 9.30 mše sv.
Perálec: mše sv. nebude

PÁ 26. 4. Chotovice: 11.00 mše sv. u sv. Josefa
NE 28. 4. 2. neděle velikonoční - Božího milosrdenství

bohoslužby jako obvykle

Nové Hrady: 17.00 koncert souboru CORALE
ST 1. 5. Perálec: 17.00 svátost smíření

18.00 mše sv.
PÁ 3. 5. Nové Hrady: 17.00 mše sv.

SO 4. 5. Proseč: 9.00 příprava na biřmování
Chotovice: 16.30 mše sv.

NE 5. 5. 3. neděle velikonoční

bohoslužby jako obvykle
Paseky: 14.00 májová pobožnost
Proseč: 17.00 - 19.00 sv. smíření, adorace

ST 8. 5. Luže - vikariátní pouť mládeže: 13.00 mše sv.
SO 11. 5. Česká Rybná: 14.00 poutní mše sv., májová
NE 12. 5. 4. neděle velikonoční

bohoslužby jako obvykle
Nové Hrady: 17.00 - 18.00 sv. smíření, adorace

PÁ 17. 5. Chotovice: 11.00 mše sv. u sv. Josefa
SO 18. 5. Nová Ves: poutní mše sv., májová pobožnost

NE 19. 5. 5. neděle velikonoční
Proseč: 8.00 mše sv.
Nové Hrady: 9.30 mše sv.

Zderaz 11.00 poutní mše sv.
PÁ 24. 5. Nové Hrady: Noc kostelů
NE 26. 5. 6. neděle velikonoční

Pouť farností na Chlumek u Luže: 12.00 mše sv.

ČT 30. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně
Nové Hrady: 17.00 mše sv.
Proseč: 18.00 mše sv.

SO 1. 6. Proseč: 9.00 příprava na biřmování
NE 2. 6. 7. neděle velikonoční

bohoslužby jako obvykle

Proseč: 17.00 - 19.00 sv. smíření, adorace

ST 5. 6. Perálec: 17.00 svátost smíření
18.00 mše sv.

PÁ 6. 6. Nové Hrady: 17.00 mše sv.
NE 9. 6. Slavnost Seslání Ducha Svatého

Nové Hrady: 8.00 mše sv.

Proseč: 9.30 mše sv., první svaté přijímání
Perálec: mše sv. nebude

PÁ - NE 14. - 16. 6. Březiny: společný víkend rodin

24.4. Za dar víry pro děti a vnoučata.

27.4. Za rodinu Sodomkovu, Skálovu a všechny 
členy těchto rodů.

28.4. Za Jaroslava a Růženu Kulhavých, živé a 
zemřelé toho rodu.                                   
čt: Lucie a Marie Kulhavých

3.5. Za Boží pomoc a dar víry pro děti.

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

6.5. Za Annu Krejčovu, rodiče a sourozence a za 
vnuka.

9.5. Za Františku Zavadilovu a celou rodinu.

10.5. Za Jaroslava a Boženu Melicharovy a živé z 
toho rodu.

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

13.5. Za Elišku Vostřelovou a její rodiče.

15.5. Za rodinu Štěpánkovu, živé i zemřelé z toho 
rodu.

17.5. Na poděkování za dar života.

18.5. Za Marii a Stanislava Soukalovy.

19.5. Za rodinu Částkovu, živé a žemřelé a za 
sestru Charitas. čt: Miloslava Břeňová, 
Zdena Šplíchalová

22.5. za Jarmilu Malinskou, manžela a syny.

26.5. Za Vladimíra Krejčího, živé i zemřelé z toho 
rodu. čt: manželé Košňarovi od křížku

2.6. Za Martu Zelenkovou, manžela, vnuka a 
zetě.

3.6. Za Jiřího Javůrka.

6.6. Na úmysl dárce.

7.6. Za Boží pomoc a dar víry pro děti.

9.6. Na poděkování za dar života.

10.3. Za Boží ochranu, za rodiny Němečkovu, 
Horákovu a Nešporovu. ž: Dáša Nováková

13.3. Za živé a zemřelé členy rodiny Stepanových 
a Spanilých.

17.3. Za Josefa Boštíka, manželku, zetě a snachu. 
ž: Karel Vopařil

20.3. Za rodiče Nyklovy a Černínovy.

24.3. Za Josefa Macáka, vnuka a rodiče z obojí 
strany, živou rodinu Nešporovu, Macákovu a 
Františku Koníčkovu. ž: Vendula Nováková

27.3. Za Josefa Kopeckého, manželku a rodiče z 
obojív strany a zetě.

31.3. Za Josefa Holomka, bratra a rodiče z obojí 
strany. ž: Michal Novák

3.4. Za rodiny Jiskrovích živé a zemřelé členy.

5.4. Za Marii Hyžovou, rodiče a celý rod, za 
manžele Dostálovy, Kopecký, zetě Jana a 
celý rod.

6.4. Za Josefa a Miladu Andrlovy, rod Andrlu, 
Šlegru a duše v očistci.

7.4. Za Jana Chadimu a obojí rodiče.                
ž: Dáša Nováková

10.4. Za Aloise a Helenu Šplíchalovy a za rodiny 
jejich dětí.

11.4. Za Stanislava Klapala.

14.4. Za Jaroslava Stoklasu, rodiče z obojí strany, 
jejich žijící rodinu a za manžele Beránkovy 
a duše v očistci. ž: Romana Poslušná
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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

• 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

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) 
e-mail: farnispolecenstvi@centrum.cz 

Uzávěrka příštího vydání: 26. 5. 2019 
e-mail pro posílání příspěvků: fs@1969.cz

Pravidelné bohoslužby

Perálec intence 

10.3. Za Ladislava a Anežku Kulhavých, oboje 
rodiče a švagrovou Růžu.

17.3. Za Emilii a Josefa Nešetřilovy, zemřelé a 
živé toho rodu.

24.3. Za Milenku Sodomkovou, rodiče Tomáše a 
Ludmilu Vágnerovy, rodiče a sourozence.

7.4. Za Annu Sochovu, manžela, oboje rodiče, 
Františka Boušku a celý rod.

14.4. Za Luboše Drahoše, rodiče a sourozence.

21.4. Za Emilii a Josefa Nešetřilovy.

28.4. Za Josefa Zachaře.

12.5. Za Marii Tmějovu a celý rod.

19.5. Za manžele Staňkovy, oboje rodiče a 
sourozence.

26.5. Za Františka Sochu, manželku, Františka 
Boušku, oboje rodiče a sourozence.

2.6. Za Aloise Šplíchala, manželku a děti.

9.6. Za Ladislava a Anežku Kulhavých, oboje 
rodiče a švagrovou Růžu.

17.4. Za Marii a Josefa Brešovy.

18.4. Za rod Poslušnu. ž: Pavla Bubnová

19.4. ž: Petr Poslušný

20.4. 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,                 
ž. po epištole: Vendula Nováková

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

22.4. ž: Pavla Bubnová

24.4. Za dar života pro sourozence, Boží ochranu 
pro jejich děti.

28.4. Za Jaroslava a Marii Holomkovy a rodiče z 
obojí strany. ž: Karel Vopařil

1.5. Za manžele Fasnerovy, dvě dcery a celý 
rod.

3.5. Za Josefa Krejčího, manželku, syna Jana a 
rodiče z obojí strany.

4.5. Za Václava Petrase, rodiče a celý rod.

5.5. Za Václava Kosinu, manželku, za zdraví a 
Boží ochranu rodiny Štanclovi.                      
ž: Petr Poslušný

8.5. Za manžele Mihovy, rodiče a sourozence.

12.5. Za Pavla Brůnu a jeho rodinu.                     
ž: Romana Poslušná

15.5. Za duše v očistci.

19.5. Za Bohumilu Staňkovou, manžela a dar víry 
pro vnoučata. ž: Michal Novák

22.5. Za Boženu Vávrovu, manžela a obojí rodiče.

26.5. Za Josefa Zítka a rodiče z obojí strany.                
ž: Dáša Nováková

29.5. Za Stanislava Vávru, sestru, manželku a 
syna.

1.6. Za Laďku Víchovu a Boží ochranu pro její 
rodinu.

2.6. Za rodinu Novotných, děti a jejich rodiny. 
ž: Karel Vopařil

5.6. Za Zdeňka Sokola a rodiny jeho dětí.

7.6. Za Jana Pešinu, sestry Marii a Bohuslavu a 
celý rod.

9.6. Za Jana Němečka, manželku Růženu, syny 
Stanislava a Jana. ž: Romana Poslušná

Velikonoce 

Radost velikonočního rána,
andělem je zvěstována,
Ježíš slavně z mrtvých vstal,
prázdný hrob zde zanechal. 

Pokoj, který učedníkům přál,
kéž by v duších našich
i ve světě stále přebýval.

Děkujem Ti Otče v nebi,
žes nám Syna svého dal,
aby s námi ve svátosti
stále přebýval.

Marie Šplíchalová
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