dobrovolný příspěvek, náklady na jeden výtisk Kč 15.-
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FARNÍ SPOLEČENSTVÍ
Proseč | Nové Hrady | Perálec

Milí přátelé,

vstoupili jsme do postní doby, která je přípravou
na Velikonoce. Čas čtyřiceti dní půstu má křesťan prožívat jednak v duchu pokání, ale i s větší pozorností
k pravdám evangelia, které člověka staví ke konfrontaci
se svým životem. Evangelium nám ukazuje směr životní cesty a spojuje nás s živým Kristem. Jak se ale vnořit
do tajemství postní doby, když nám svět přímo vnucuje
tolik překotných zajímavostí a novinek, které, ať chceme nebo ne, nás zasahují. Neustále se něco mění a obnovuje, celý svět spěchá a my s ním. Často pak slyšíme,
jak i poměrně mladí lidé říkají: „Jsem unaven, už nemohu.“ Také ale můžeme pozorovat, že i naše osobní i
společenské vztahy se poněkud zostřují, komplikují a
vytvářejí se zbytečné konfliktní situace. Ani dovolené a
víkendy nedokážou splnit to, co od nich přetížení a vyčerpaní lidé očekávají. Postní doba je pro všechny křesťany obdobím, kdy je třeba pracovat na opravdové
proměně a obnově, abychom se mohli znovu naplno
nadechnout, urovnat všechny své zmatky, obnovit vztahy, opravdu si odpočinout - a především obnovit svůj
vztah s Bohem. Nezvládli bychom to pouze naší lidskou
vůlí nebo rozumem, ale musíme v sobě najít ochotu
poslouchat Boží hlas, dovolit Bohu, aby nás proměnil.
Papež Benedikt o postní době jednou uvedl: „Zdá
se, že v dnešních dnech postní praxe trochu ztratila svou

duchovní sílu a v kultuře poznamenané hledáním hmotného blahobytu získala spíše hodnotu terapeutického
opatření při péči o tělo. Půst určitě prospívá fyzickému
zdraví, ale pro věřící se stává v první řadě ´terapií´
pro léčbu toho, co jim brání, aby se přizpůsobovali Boží
vůli. Ať si každá rodina a každé křesťanské společenství cení postní doby jako možnosti pro odložení všeho,
co rozptyluje ducha, a pro intenzivnější přijetí toho, co
živí duši a otevírá ji lásce k Bohu a k bližnímu.“
Nesoustřeďujme se tedy pouze na to, co nemám
dělat, co nemám jíst nebo co všechno si mám odříct, ale
ptejme se podobně, jako se jeden mladík zeptal Ježíše:
„Mistře, co dobrého mám dělat, abych dosáhl věčného
života?“ A budeme-li se ptát „ze srdce“, Ježíš každému
z nás odpoví. Připravujme se tedy poctivě, abychom, až
se o velikonoční vigilii setkáme se vzkříšeným Kristem,
mohli volat stejně, jako zvolal jeho milovaný učedník „Pán je to!“ Toto poznání Ježíše po vzkříšení není možné všem, ale jenom těm, kdo v něho opravdu věří a milují ho. Snažme se, ať se tohoto poznání dostane i nám,
a to vždy, když budeme přistupovat k eucharistii.
Radostné setkání se zmrtvýchvstalým Ježíšem,
plné pokoje a důvěry přeje Josef Roušar, jáhen

Narozeniny P. Vladimíra | foto František Skalník
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Misie u nás

Děti z Misijního klubka se v adventní době sešly
na náměstí u betléma, kde se společně pomodlily a zahájily tak setkání s názvem „Misie u nás“. Cítíme, že je
důležité pomáhat Misiím ve světě, ale začít musíme
doma. Tři skupinky dětí s rodiči tak navštívily v Proseči
několik starších a nemocných lidí. Zpěvem koled a milým slovem snad alespoň trošku obohatily předvánoční
čas.
Za Misijní klubko MR

Jeden dárek navíc

Jeden dárek navíc přinesl vysídleným dětem Jižního
Súdánu pomoc ve výši 345 000,-. Také děti z našeho
Misijního klubka se zapojily a během adventní doby
nosily ušetřené peníze do kostela a dávaly je pod stromeček jako dárek pro súdánské děti. Takto ušetřily krásných 2590,- Kč. Děkujeme i vám všem, kteří jste přispěli. Díky naší společné pomoci se děti utečeneckého
tábora na jihu země už nemusí pojmenovávat hladové a
bezprizorní, ale nasycené dvěma jídly denně, a školáci.
Za MK Ivana Košňarová

Misie u nás

Úkolem každého misionáře je přinášet radostnou
zvěst o Kristu a pomáhat nejen ve světě ale i ve svém
okolí a svým nejbližším. Proto jsme se s dětmi z Misijního klubka vypravili do Domova důchodců ve Skutči
navštívit naši milou farnici a přinést nejen jí, ale i ostatním klientům z domova trochu té předvánoční radosti.
Speciálně pro paní Groulíkovou jsme nacvičili koledu
Vyšla jest hvězdička nad Betlémem, kterou si s námi
s radostí a dojetím zazpívala (pamatovala si všechny tři
sloky) a zavzpomínala tak na Vánoce prožívané v našem prosečském kostele. Také ostatní klienti si s námi
s chutí zanotovali a naše děti měly obrovskou radost,
když viděly úsměvy na tvářích nejen klientů, ale i sestřiček. Na závěr všem rozdaly vyrobená přáníčka a popřály požehnané Vánoce.
Za MK Ivana Košňarová

Milí přátelé misií,

Ze srdce Vám děkuji za finanční podporu, kterou
jsme od Vás na projekty Papežských misijních děl obdrželi v loňském roce. Upřímně si vážím Vaší štědrosti.
Prostřednictvím PMD šíření víry jste podpořili 39
projektů v 8 diecézích Ugandy, Zambie, Bangladéše,
Indie, Srí Lanky a Paraguaye. Přispěli jste například
na dokončení výstavby kláštera pro řádové sestry po-

máhající lidem z ulice nebo na křesťanskou rozhlasovou
stanici, která vysílá duchovní, zdravotní, sociální i zábavné programy.
Svými dary na pomoc dětem v misích a pořádáním
misijních akcí jste podpořili více než 60 tisíc dětí, a to
sirotků, nemocných, hladových, postižených či jinak
strádajících. Z Vašich darů jsme financovali 80 projektů
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PMD ve 38 diecézích v Jižním Súdánu, Keni, Mosambiku, Malawi, Tanzanii, Ugandě, Zambii, Guyaně, Bangladéši, na Srí Lance, Filipínách, v Pákistánu, Sýrii a Papui Nové Guineji.
Dary věnované dílu sv. Petra apoštola v tomto roce
přispěly na studium téměř 800 bohoslovců v 8 seminářích v Keni, Ugandě, Zambii, Jižním Súdánu a Demokratické republice Kongo. Významnou pomoc
místním kněžím poskytujete prostřednictvím mešních
intencí, jichž jste v misiích nechali odsloužit téměř
4000.
V loňském roce, kdy jsme slavili Mimořádný misijní měsíc, nás velmi potěšil e-mail, který dorazil
do Čech v předvečer Misijní neděle z kláštera sester
od Piety z filipínské Calamby: „Bůh vám všem žehnej!
Dnes a zítra se spolu s vámi spojujeme v modlitbě
za celou církev. My s modlitbou vděčnosti za to, že povzbuzujete vaše děti, mládež a rodiny k solidaritě a jednotě v prosbách za církev.“ Jedna z tamních sester, sestra Claudia, která opustila rodné Peru a dala Bohu a
dětem ze slumu svůj život a svoje síly, posílá všem dárcům následující slova: „Kéž naše píseň vděčnosti dorazí spolu s modlitbou až k vám. Kéž Vás Bůh nepřestává
inspirovat, jak pohnout srdce k solidaritě a sdílení, jak
nás to učí sám Ježíš…Odmodlená zrnka našeho nejen
říjnového růžence jsou všechna za vás. Naše děti díky
vám mohou bez obav pokračovat ve studiu a my jim
můžeme poskytnout jídlo a lékařské ošetření…“
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Vyprošuji hojnost Božího požehnání a ochrany Vám
i všem Vašim blízkým a těším se na další misijní spolupráci!
V Hradci Králové dne 30. ledna 2020
Leoš Halbrštát, Národní ředitel PMD
V roce 2019 jsme díky Vaší štědrosti
na Papežská Misijní díla zaslali: 36.487,Jarní jarmark - duben

7.215,-

Běh pro Misie - květen

2.570,-

Misijní den - září

10.500,-

Misijní jarmark - říjen

10.300,-

Jeden dárek navíc - prosinec

2.590,-

Misijní pokladnička v kostele

3.312,-

DĚKUJEME VÁM VŠEM, KTEŘÍ PŘISPÍVÁTE
A TÍM POMÁHÁTE DĚTEM V MISIÍCH!!!
Misijní klubko Proseč

Jarní prázdniny v Příchovicích
Na začátku prosečských jarních
prázdnin se rozhodli někteří z našeho
spolča a náš pan farář, vydat se na celý
týden do Příchovic. Všechny dny jsme
využili sněhu, který tam na rozdíl od Proseče byl, a každý den jsme chodili běžkovat. Na konci prázdnin jsme dokonce jeli
na běžky na celý den a přibrali jsme
k sobě i lidi z jiného spolča. Tento celodenní výlet jsme si moc užili, ostatně jako
i všechny programy. Obědy, snídaně i
večeře byly velmi dobré, a to i kvůli posile, co přijela z Vlašimi. Jsme rádi, že jsme
tam znovu potkali lidi, s kterými už jsme
se tam dříve viděli, za to, že tam byl fajn
kolektiv, za to, že jsme tam poznali i nové
lidi a hlavně za to, že nám náš pan farář
dal tu příležitost tam jet a prožít tam tyto
prázdniny.
Zuzana Roušarová

Živý betlém

„Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho - ani vy…“
Tak začíná jedna vzpomínková píseň Karla Gotta. A já
se na chvíli vrátím v čase na podzim roku 2019.
43 dětí a 17 dospělých nacvičilo a následně v sobotu
14. prosince sehrálo na náměstí v Proseči Živý betlém.

Každý rok si říkám - snad je to letos naposledy, vždyť
už to všichni znají…ale rok se překulí a mně to prostě
nedá a „jdeme do toho“ znovu. Maria s Josefem, andílci, pastuškové u oveček, vesničané s dary, ponocný,
šenkýř s kartáři, kovář s dcerou, královský písař, král
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Herodes se svými rádci, královská stráž, Tři mudrci
od východu… hudební doprovod a tentokrát nevypočitatelné počasí, které nám vskutku nepřálo: vítr, déšť,
sníh. Přesto se sešli diváci, aby účastníky divadelní scény podpořili a zatleskali jim za jejich pěkné vystoupení.
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Snad se nám podařilo u jesliček vytvořit radostnou
atmosféru v předvánočním čase. Každý si odnesl maličkost jako poděkování a také přislíbili, že zůstanou své
roli věrní i na příští představení v roce 2020. Já tomu
moc ráda věřím, už teď se těším a ještě jednou Díky!

foto František Skalník
Marie Košňarová

Tříkrálová sbírka 2020 v Proseči a okolí
V sobotu 4. ledna 2020 se na faře v Proseči sešlo
více než osmdesát malých i velkých koledníků. O půl
desáté otec Vladimír Novák ke všem koledníkům krátce
promluvil a požehnal jim. Poté ozdobeni pláštěm a korunou vyrazili do ulic, aby přinesli požehnání do domácností a přitom vybírali příspěvky na pomoc nemocným a potřebným. Díky vaší štědrosti Oblastní charita
Nové Hrady vybrala ve svém regionu úžasných

1 056 247 Kč. Z toho v Proseči, České Rybné, Miřetíně,
Zderazi a Perálci 89 069 Kč. Děkujeme vám dárcům,
kteří jste svým příspěvkem do charitních pokladniček
celou tuto akci podpořili. Velké díky patří vám všem
dobrovolníkům, dětem i dospělým, kteří jste darovali
svůj volný čas a jakkoliv se do organizace sbírky zapojili.

foto František Skalník
Jana Břeňová

Tajemství mít rád lidi

„Věřím tomu, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné.
Jeden je bílý, druhý černý. Jeden je krásný, druhý poznamenaný od neštovic, ale všem je nám zima, když je

venku mráz. A všichni se potíme, když praží slunce.
Všichni musíme dýchat, abychom se nezadusili a všechny nás nakonec odvezou na hřbitov. Všichni jsme
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stejně smrtelní i nesmrtelní. Pro tohle nesmíme jeden
z druhého dělat otroka. Pro tohle každý, ať jeho otec byl
prezident nebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít
plný život. Nikdo si nesmí myslet, že je něco víc než
ten druhý. Možná, že toho má víc v hlavě, možná že
nosí lepší košili, možná že má silnější ruce, možná že
má větší svaly. Ale tohle všechno ho pak zavazuje, aby

Karneval

Dříve než vám klesnou víčka, těsně před spaním…
To byla hlavní znělka karnevalu na sále v Perálci. Téma
Večerníček se prolínal celým odpolednem. Děti se zde
potkaly s Krakonošem a Ančou, kde v holínkách překračovaly hory, u Mata a Pata zatloukaly hřebíky,
s Rumcajsem a Mankou zakládaly ohniště a vařily polévku, s Bobem a Bobkem házely mrkve do klobouku a
u DJ Ferdy Mravence si nechaly zahrát písničku na přá-
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toho udělal tím víc pro ty s menšími svaly a horší košilí.
Jenže tomu může rozumět jenom ten, kdo má rád lidi.
Mít rád lidi - milovat lidi - to je celé tajemství a jediný recept na štěstí. To platí pro všechny, pro mě,
pro vás, pro celý svět.“ Jan Masaryk (Část projevu
Jana Masaryka při poslední návštěvě u prezidenta Tomáše Garigue Masaryka v Praze.)
Marie Košňarová

ní. S Večerníčkem Zdendou, který celé odpoledne moderoval, si děti zazpívaly, zatančily a zahrály několik
her. Ve foto koutku u Františka vznikla spousta večerníčkových pohlednic, které si můžete prohlédnout
ve fotogalerii na farním webu. Součástí karnevalu byla
promenáda masek, po které každá maska dostala sladký
balíček od novohradské charity.

Za manželské společenství Marie Rejmanová

Jsme ustrašení křesťané?
V neděli 23. února ve 12.15 hodin jsme měli na TV
Noe možnost sledovat rozhovor Veroniky Sedláčkové
s jedním za zakladatelů iniciativy Češi pomáhají, Jaroslavem Mikem. Hovořili spolu o situaci v řeckých
uprchlických táborech. Rozhovor nás zasáhl a vřele
doporučuji. Celý rozhovor je možné zhlédnout zde:
https://bit.ly/2Td9IR5
Jaroslav Miko je kamioňák, poloviční Rom, otec
od rodiny, který již v roce 2017 inicioval webovou
stránku cesipomahaji.cz/petice a na facebooku skupinu

Syrské děti do Česka. ,,V Řecku selháváme na celé
čáře. Není to jenom boj o děti, ale je to boj o to, kam se
bude naše společnost dál posouvat a jaké hodnoty tím
můžeme ztratit," říká Jaroslav Miko...
Je přijetí několika desítek dětí bez doprovodu nebo
matek s malými dětmi skutečným bezpečnostním rizikem, jak uvádí ministr vnitra ČR Jan Hamáček?
Pane, dej moudrost těm, kteří rozhodují ve veřejném
životě.
Marie a Karel Sodomkovi, Proseč
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Češi pomáhají
Nebuďme lhostejní k utrpení druhých!
My, občané České republiky, jsme znepokojeni současným společenským vývojem a hluboce se stydíme
za lhostejný přístup naší země k pomoci lidem prchajícím z velmi kruté války.
V minulém století přitom naše společnost mnohokrát prokázala schopnost soucitu a pomáhala lidem
v krajní nouzi. Ve 20. letech jsme podali pomocnou
ruku lidem, kteří prchali před ruskými bolševiky,
ve 30. letech uprchlíkům z nacistického Německa, koncem 40. let Řekům a v 90. letech utečencům před hrůzami balkánských válek, mezi nimiž byly i tisíce bosenských muslimů. Kdybychom nepomohli, mnoho z těch-

to lidí by zemřelo. Dříve jsme považovali za normální
pomáhat, nyní máme v zahraničí pověst prospěchářů
a egoistů. Velká část naší společnosti bohužel podléhá
iracionálnímu strachu, který navíc šíří řada politiků
a médií.
Je zde ale také mnoho těch, kteří se staví za práva
lidí na útěku. Jejich jménem vyzýváme vrcholné politické představitele naší země: Jednejte jako státníci,
kteří nemají zapotřebí být populisty a není jim lhostejný osud trpících lidí. Vydejte se cestou odvahy
a lidskosti a budete mít naši plnou podporu.

„Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, nemá smysl.“
Edmund Burke
Velkým tématem je nyní dodržení či nedodržení
evropských kvót. Česká vláda však neplní ani závazky,
které si stanovila sama. Dne 8. července 2015 padlo
rozhodnutí přijmout 1500 migrantů, zatím jsme jich ale
přijali jen pár desítek. Vyzýváme proto vládu České
republiky, aby tento slib naplnila a aby v rámci tohoto vlastního závazku přijala především syrské
matky s dětmi, neboť to je nezranitelnější skupina,
která dnes strádá v přeplněných utečeneckých táborech.
Vžít se do pocitů těchto matek je snadné, neboť mateřská láska nezná hranic států ani rozlišnost kultury či

Postní zamyšlení

Milost Boží je nám otevřená stále. Tedy se ji
uchopme teď a hned a nečekejme na vhodný čas - či
příležitost, mohlo by se stát, že už se nám to nikdy nepodaří. Otevřme svá srdce a svůj rozum a prosme Pána,
aby nám pomohl a seslal nám dar Ducha Svatého a my
dostali odvahu a radost milovat všechny své sestry a
bratry a přes ně všechny milovat Tebe, Pane. A odměnou dostaneme od Tebe lásku a otevřené srdce pro Tebe
a všechny okolo sebe. Svatá Matko Panno Maria, děkujeme, že můžeme žít a čerpat sílu ve společenství Tvé
církve, která už dva tisíce a dvacet let spojuje nás všechny křesťany, a také za to, že z ní můžeme čerpat sílu a
všichni se dokonale milovat. Milovat ale musíme i všechny ostatní okolo sebe. Možná, že právě Tys nám Pane
je poslal do cesty a sám nám ukázal, jak je mít rád. Církev svatou si představuji jako pole Dobrého hospodáře,
který pečlivě obdělal půdu. A zasel s láskou dobrou a
úrodnou pšenici, na jaře vyplel všechen plevel a pšenice
krásně rostla. Tvůj déšť ji zaléval a Tvé slunce naplnilo
klasy, které jsou obtěžkány velkými a plnými zrny a
Tvůj vánek je provívá, aby je plíseň nezničila. A ony si
pomáhají, vzájemně se podepírají, aby to zlato v nich

rasy. Každá matka se bojí o své dítě a jejich situace je
opravdu zoufalá.
Hlásíme se k té části společnosti, která strádajícím
lidem na útěku z války a krutého diktátorského
režimu aktivně pomáhá nebo se alespoň veřejně staví
proti projevům xenofobie a rasismu. Jsme přesvědčeni, že naše země je schopna pomoci a že společnými
silami jí můžeme vrátit její dobré jméno.
Toto je prohlášení iniciativy Češi pomáhají.
Požádali jsme o zaslání petičního archu. M+KS

nepadlo na zem a nezničilo se. Tak bychom se měli my
lidé také chovat k sobě navzájem.
Ty jsi nám Pane říkal: “Milujte všechny i své nepřátele. Ano je to pro někoho tvrdý oříšek, ale soustavnou
modlitbou se to vše dá překonat a na křivdu zapomenout a opravdově milovat naplno. Náš biskup Josef Hrdlička v jednom kázání o konci života řekl: „Do nebe se
musíme promilovat, jiná vstupenka tam není.“
Ale Pán je mocný a velmi milosrdný. Proto neztrácejme naději a bojujme co nám budou síly stačit. A
v nadcházející době postní můžeme o tom třeba i vícekrát za den přemýšlet a hlavně nikdy neztratit naději a
více se modlit. Navštívíš-li nás Pane svým křížem, dej
nám sílu ho s láskou přijmout a ještě více Tě milovat.
A co vy, moje milované děti, zima vám letos mnoho
sněhu nenadělila, ale ona ještě může nadělit a když ne
letos, tak příští rok vám to vynahradí.
Vám, pane faráři, sestry a bratři a sobě také přeji
dobré a užitečné prožití doby postní a Radostné, požehnané a milosti plné svátky velikonoční a také to srdce a
ruku otevřenou pro ty nejpotřebnější.
S.P.
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Proseč 8. 12. 2019 | foto František Skalník

Proseč 26. 12. 2019 | koncert skupiny NAŽIVO | foto František Skalník

Vzpomínky VI. – P. Josef Čechal
Nejkrásnější doba v Proseči snad je kolem senoseče.
Podivil jsem se, když jednoho rána přijelo 5-6 mužů
ze Zderaze a za dvě hodiny byla farská zahrada posečena. Pomáhal jsem sušit, seznamoval jsem se tak s lidmi
a začal se vpravovat do ,,hospodaření“. Moc mi to nešlo. Slečna Brabcova častěji připomínala dřívější doby,
kdy byla tráva větší, víc lidí chodilo, všechno bylo lepší. Ale to už mě tak provází od začátku, kam přijdu, tam
jako bych zachytil poslední zbytky normálního stavu,
jak to dosud po léta chodilo, a najednou před mýma

očima se to začne měnit. Zvykl jsem si na tento stav
věcí a už mě to ani nepřekvapuje. A zvláště jsem rád, že
aspoň trochu zastihnu to staré, takže je možno i trochu
srovnávat. Dalo by se to ještě vyjádřit – jsem vděčný za
to staré, rozumím tomu a svým způsobem miluji, a tím
víc mám rád i to nové a jsem rád, že mám to štěstí být
při tom, když to vzniká. Jsem zkrátka z generace Přechodu, z té přechodní, provizorní, obětované generace,
ale ono to má také svoje klady. Jen bych nechtěl být
likvidátorem, z toho mám stále hrůzu, ale to ať posoudí
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generace po nás, jen kdyby se potom dovedly vžít
do našich možností, jež jsme měli.
Nač jsem nebyl také zvyklý, to byly poutě. Zvlášť
ve Zderazi se držela svatojánská pouť slavně. V neděli
po sv. Janu Nep. se šlo procesím s korouhvemi z kostela
v Proseči přes Pasíčka, kam nám Zderazští přišli naproti
s drůžičkami. Pochopitelně nechyběli muzikanti. Třikrát
nebo čtyřikrát jsem takto šel, ale vycházelo nás z Proseče stále méně, takže jsem byl moc povděčný pak zákazu
těchto průvodů. Jen jsme se vždy sešli u kapličky
ve Zderazi a po přivítání drůžičkou měl jsem promluvu,
při níž jsem si vždy připadal jak Hus na Kozím Hrádku.
Ladili jsme to spíš veseleji, bývalo to hezké. Od kapličky, když se stojí na schodech, je pěkný pohled na Proseč a na jaře kolem svatodušních svátků je ten kousek
našeho domova zvlášť milý. Pracovní zatížení to bylo
někdy obrovské, zvlášť když jsem jezdil ještě do Borové. Celkem sedmnáctkrát jsem tam mluvil, až minulého
roku 1973 už nám pouť nebyla dovolena. – V České
Rybné ustaly poutě dříve přičiněním a rozhodnutím
Rybenských samých z důvodu strohého konservatismu.
Pouť slaví na starý svátek Rozeslání 12 apoštolů (15.7.).
Sešli jsme se vždy u horního kříže za Dostálových stavením a průvodem a drůžičkami a hudbou se šlo na křižovatku k dolnímu kříži, kde byla malá kazatelnička.
Bylo tam dost rušno, i když jsme si vyžádali od kolotoče a houpaček klid po dobu naší pobožnosti. Když nebyly dovoleny průvody, sešli jsme se jen u Dostálova
kříže a zůstali jen tam. Je to za vsí, pod stromy stranou
všeho hluku, takže se mi tam velmi dobře mluvilo a
líbilo než dole na křižovatce, ale co platno. Nelíbilo se
to Rybenským, a tak jsme se tam sešli asi třikrát a řekli
ne. V přetížení, v jakém jsem byl při administrování
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Borové, bylo to pro mne jen vysvobozením. – V Proseči
o pouti na Svatou Trojici se dříve odpoledne chodilo
k soše Nejsv. Trojice na náměstí, kde byla pobožnost.
Protože mi to nikdo předem neřekl, zapomněl jsem žádat o dovolení a i to ohlásit, takže prosečská poutní pobožnost skončila mou vinou nebo zásluhou. Ale nikdo
ani slůvkem neprotestoval, a tak se mi zdá, že tato forma vnější zbožnosti sama dožila, že lidé sami cítili, že
už je těžko udržitelná a slučitelná s rychle se proměňujícím životem. Sekularizace života po všech stránkách
začala se stále zřetelněji v šedesátých letech projevovat
i v tak tradičních farnostech jako byla Proseč.
Vrátím se ještě do roku 1956. Nebylo mi lehko. Lidi
jsem neznal a drželi se spíš v uctivém odstupu, neměl
jsem nikoho, kdo by mi poradil nebo pomohl. Vikariát
jsme byli poličský, (kde jsem byl nejmladším knězem),
takže i když přišel do Nových Hradů konseminarista
P. Josef Mokrý, nestýkali jsme se, protože byl na vikariátě vysokomýtském. Pohyboval jsem se v neznámém
prostředí s obavami z každého krůčku, ve stálém střehu
a napětí nových situací. Jedinou útěchou a povzbuzením
mi byla blízkost domova a pak nepokaženost a dobrota
lidí, které jsem vnitřně cítil jako své, stejně smýšlející,
takže mi bylo brzo mezi nimi jako doma, brzo jsem si je
zamiloval a oni to snad také časem poznali. Po odsouzení pana faráře v srpnu (na svátek sv. faráře arského –
to si pamatuji, protože jsem si sám dělal k obědu vajíčka na lihovém vařiči a chytl mi omastek a moc jsem si
nešikovností popálil ruku) – pozbyl jsem naději, že
budu moci z Proseče v dohledné době odejít, a když
úřady odpečetily na faře místnosti, po dotazu u pana
vikáře a církevního tajemníka jsem se odstěhoval
z Hradce Králové, kde jsem byl tak zvyklý.

Zadejte nebo vložte text
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Víkend rodin na Březinách 19. 6. - 21. 6. 2020
Čeká na vás bohatý program uprostřed přírody.
Ubytování v dřevěných chatkách a pro rodiny s menšími dětmi
i ve zděných domcích.
www.m.dominohluboka.cz
Cena za ubytování cca 120 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 bude přibližně 10. 6. 2020.
Těšíme se na společně
prožitý víkend :-)
Podrobnější informace přihlášeným budou rozeslány mailem.

• Modlitba růžence 30 min. před mší sv.

Pravidelné bohoslužby
Proseč

N. Hrady

Perálec

NE

8.00

9.30

11.00

• Změny v kalendáři i pravidelných bohoslužbách
vyhrazeny

PO

8.00

ST

18.00

• Aktuální informace při nedělních ohláškách a na
stránkách našich farností: www.farnispolecenstvi.cz

ČT

8.00

PÁ

18.00

SO

18.00

• Svátost smířemí 15 min. před mší sv. a také, jak je
uvedeno v kalendáři

8.00
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Proseč intence a čtení
Čtení a žalmy: cyklus A

NE 8. 3. 2. neděle postní – bohoslužby jako obvykle
SO 14. 3. Chotovice:

9.00 postní duchovní obnova

NE 15. 3. 3. neděle postní - bohoslužby jako obvykle
ČT 19. 3. Slavnost sv. Josefa
Nové Hrady:

17.00 mše sv.

Proseč:

18.00 mše sv.

PÁ 20. 3. Chotovice:

11.00 mše sv. u sv. Josefa

NE 22. 3. 4. neděle postní - bohoslužby jako obvykle
ST 25. 3. Slavnost Zvěstování Páně
Nové Hrady:

8.00 mše sv.

Proseč:

18.00 mše sv.

NE 29. 3. 5. neděle postní - bohoslužby jako obvykle
ST 1. 4.

Perálec:

17.00 svátost smíření
18.00 mše sv.

PÁ 3. 4. Nové Hrady:

17.00 mše sv.

SO 4. 4. Proseč:

9.00 - 11.00 předvelikonoční sv. smíření

8.3
9.3.
11.3.
13.3
15.3
16.3.
18.3.
19.3.
20.3.
22.3.
23.3.
26.3.
27.3.
29.3.
30.3.
2.4.
3.4.
5.4.
8.4.
9.4.
10.4.
11.4.

Hradec Králové: 9.00 Diecézní setkání mládeže
NE 5. 4. Květná neděle - bohoslužby jako obvykle
Nové Hrady:
ČT 9. 4.

14.00 křížová cesta

12.4.

15.00 předvelikonoční svátost smíření

13.4.

Zelený čtvrtek

19.4.

Proseč:

18.00

Nové Hrady:

16.00

20.4.
23.4.
26.4.

PÁ 10. 4. Velký pátek
Proseč:

18.00

3.5.

Nové Hrady:

16.00

10.5.

SO 11. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – vigilie
Proseč:

20.30

Nové Hrady:

18.00

NE 12. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - bohoslužby jako obvykle
PO 13. 4. Pondělí velikonoční
Proseč:

8.00 mše sv.

Nové Hrady:

9.30 mše sv.

PÁ 17. 4. Chotovice:

NE 26. 4. 3. neděle velikonoční - bohoslužby jako obvykle
SO 2. 5. Chotovice:

16.5.
17.5.

18.5.
20.5.
22.5.
27.5.

11.00 mše sv. u sv. Josefa

NE 19. 4. 2. neděle velikonoční - bohoslužby jako obvykle
Nové Hrady:

11.5.
13.5.

17.00 koncert Pavla Helana
16.30 mše sv.

29.5.
31.5.
5.6.
7.6.
12.6.

Za Josefa Jílka, rodiče a celý rod. čt: Ječmenová
Anežka, Hromádková Božena
Za Annu Krejčovu, rodiče, sourozence a vnuka.
Za Jiřího a Jindřicha Bulvovy.
Za Josefa a Emilii Nešetřilovy a celou rodinu.
Za Jaroslava a Marii Macháčkovy, jejich dva zetě a
celu rodinu. čt: manželé Dastychovi
Za rodiče z obojí strany.
Za Josefa Bílého, rodiče, manželku a sestru.
Za Josefa Roušara, manželku a celou rodinu.
Za Josefa a Miladu Stříteských.
Za Josefa Kašpara a celou rodinu.
čt: manželé Šplíchalovi ml.
Za Josefa Stříteského, manželku, syny a celý rod.
Za Josefa Bureše a rodiče.
Za Fran\ška Petrase a rodiče.
Za Jiřího Javůrka a celý rod.
čt: manželé Odehnalovi
Za Martu a Fran\ška Štěpánkovy a syna Josefa.
Za sestru Majellu Feltlovu.
Za Jaroslavu Němcovou, manžela a celou rodinu.
Za Josefa Soukala, manželku a celý rod.
čt: Soukalová Růžena, Odehnalová Marta
Za Emilii a Josefa Nešetřilovy a celou rodinu.
Za dar víry pro dě\ s rodinami Košňarovi a Rejmanovi. čt: manželé Košnarovi ml.
čt: manželé Odehnalovi
1. čt: Talácková Kristýnka, 2. čt: Rejman Dominik, 3. čt: Roušarová Zuzka, 4. čt: Skalník Filip,
5. čt: Talácková Míša, 6. čt: Zvárová Baruška,
7. čt: Zvárová Adélka, Epištola: Roušar Josef ml.
Za Marii a Josefa Burešovy, dcery Marii a Růženu.
čt: Kulhavá Marie a Lucie
Za rodiny Chmelíkovy, Sodomkovy a Kučerovy.
čt: Halámková Libuše
Za Josefa Štěpánka, rodiče, živé i zemřelé z toho
rodu. čt: Davidová Eva, Sodomková Marie
Za Boženu Bílou, manžela a sestru.
Za rodinu Krstovu a Odehnalovu.
Za Vojtěcha Košňara a kamaráda Tulmeda, za Marii a Stanislava Soukalovy.
čt: rodina Soukalových Podměs]
Za Lukáše Hromádku, celou rodinu a jeho otce.
čt: Hromádková Božena, Ječmenová Anežka
Za Růženu a Jaroslava Kulhavých, za živé a zemřelé členy rodiny. čt: Kulhavá Marie a Lucie
Za Fran\šku Zavadilovu a celou rodinu.
Za Boženu a Jaroslava Melicharovy, živé i zemřelé
z toho rodu.
Za Jana Černého, otce a požehnání pro celou
rodinu.
Za rodinu Částkovu, živé a zemřelé a za sestru
Charitas.
čt: Břeňová Miroslava, Šplíchalová Zdena
Na úmysl dárce.
Za Emilii a Jana Holomkovy, živé i zemřelé z toho
rodu.
Za Jarmilu Malinskou, manžela a dva syny.
Za Fran\ška Herynka z Podměsg, manželku Marii
a ten rod.
Za Julii Javůrkovu a její zemřelé dě\.
Za Martu Štěpánkovu, manžela a syna Josefa.
Na úmysl dárce.
Za rodinu Řebíčkovu, živé i zemřelé.
čt: Zelenková Marie, Řebíčková Marie
Za Antonína Javůrka a jeho zemřelé dě\.
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4. neděle velikonoční - bohoslužby jako obvykle
Paseky:

14.00 májová pobožnost

Proseč:

17 – 19 svátost smíření, adorace

Perálec:

17.00 svátost smíření
18.00 mše sv.

www.farnispolecenstvi.cz
14.6. Za Jana Černého, otce a požehnání pro celou
rodinu. čt: rodina Černých
19.6. Za Aloise a Helenu Šplíchalovy a rodiny jejich děg.
21.6. Za rodiče Lastůvkovy, jejich zemřelé i živé potomky. čt: Groulová Marcela, Čermáková Anna
22.6. Za Jaroslava Vobejdu, manželku a syna.
25.6. Za Mar\na Košňara a rodiče Košňarovy.
28.6. Za Bohuslava Hromádku, syna Lukáše a celou
rodinu. čt: Hromádková Božena, Ječmenová
Anežka

NE 10. 5. 5. neděle velikonoční - bohoslužby jako obvykle
PÁ 15. 5. Chotovice:

11.00 mše sv. u sv. Josefa

SO 16. 5. Česká Rybná: 14.00 poutní mše sv. + májová pobožnost

Nové Hrady intence a žalmy

NE 17. 5. 6. neděle velikonoční
Proseč:

8.00

8.3.

Nové Hrady: 9.30

11.3.

Zderaz:

11.00 poutní mše sv.

15.3.

17.00 poutní mše sv. + májová pobožnost

22.3.

SO 23. 5. Nová Ves:

NE 24. 5. 7. neděle velikonoční
Pouť farnosY na Chlumek u Luže - 12.00 mše sv.

25.3.
29.3.

NE 31. 5. Slavnost Seslání Ducha Svatého

1.4.
5.4.

Proseč:

9.30 první svaté přijímání

9.4.

Nové Hrady: 8.00 mše sv.
Perálec:

mše sv. nebude

10.4.
11.4.

Nové Hrady: 17 – 18 svátost smíření, adorace
ST 3. 6.

Perálec:

17.00 svátost smíření
18.00 mše sv.

12.4.
13.4.
19.4.

PÁ 5. 6.

Proseč:

17.00 Noc kostelů

SO 6. 6.

Chotovice:

16.30 mše sv.

NE 7. 6.

Slavnost Nejsvětější Trojice
Proseč:

10.00 Biřmování

Nové Hrady: 8.00 mše sv.
Perálec:

mše sv. nebude

Proseč:

17 – 19 svátost smíření, adorace

22.4.
25.4.
26.4.
29.4.
3.5.
6.5.
10.5.

NE 14. 6. Slavnost Těla a Krve Páně
Proseč:

10.00 mše sv. a eucharis\cký průvod

13.5.
17.5.
20.5.
27.5.

Perálec:

mše sv. nebude

31.5.

Nové Hrady: 8.00 mše sv. a eucharis\cký průvod

PÁ 19. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Chotovice:

11.00 mše sv. u sv. Josefa

SO 20. 6. Suchá Lhota: 10.00 mše sv. s žehnáním
hasičského praporu
NE 21. 6. 12. neděle v mezidobí - bohoslužby jako obvykle
ČT 25. 6. Proseč:

17.00 mše sv.
po mši sv. táborák na farní zahradě

NE 28. 6. 13. neděle v mezidobí - bohoslužby jako obvykle
Nové Hrady: 17.00 - 18.00 svátost smíření, adorace

3.6.
6.6.
7.6.
10.6.
14.6.
17.6.
21.6.
24.6.
28.6.

Za rod Novotných, Vostrčilů a Kubešů.
ž: Petr Poslušný
Za Josefa Sokola, bratra, švagra, rodiče z obojí
strany a duše v očitstci.
Za Marii a Josefa Burešovy, jejich dě\ a rodiče.
ž: Michal Novák
Za Josefa Krejčího, manželku a rodiče z obojí
strany. ž: Vendula Nováková
Za rodiny Nyklovi, Černínovi.
Za Josefa Jiráčka a rodiče Bošgkovy.
ž: Dáša Nováková
Za Josefa a Boženu Abrahamovy.
Za 86 let a Boží ochranu do dalších let.
ž: Romana Poslušná
Za Josefa Poslušného, rodiče a za živé a zemřelé
toho rodu. ž: Pavla Bubnová
ž: Petr Poslušný
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
Za Jana Chadimu a za živé a zemřelé rodiny
Chadimovi. ž: Vendula Nováková
ž: Pavla Bubnová
Za Jaroslava a Marii Holomkovy a rodiče z obojí
strany. ž: Karel Vopařil
Za Marii Hyžovou, rodiče a celý rod.
Za Václava a Marii Abrahamovy a rodiče z obojí
strany.
ž: Michal Novák
Za Josefa Bošgk, manželku, zetě a snachu.
Za Jana a Marii Kopeckých a za rodiny jejich děg.
ž: Dáša Nováková
Za Boženu Vávrovou, manžela a rodiče z obojí
strany.
Za Marii a Ludvika Mihovy a rodiče z obojí strany.
ž: Vendula Nováková
Za Pavla Baťu, rodiče a bratra.
Za Pavla Brůnu a jeho rodinu. ž: Petr Poslušný
Za Helenu a Aloise Šplíchalovy a jejich dě\.
Za Jaroslava Vícha, rodiče z obojí strany a celý
rod.
Za Bohumilu Staňkovou, manžela a vnoučata.
ž: Romana Poslušná
Za Josefa Kopeckého, manželku a zetě.
Za Laďku Víchovou a Boží ochranu
Za Marii Šplíchalovou a celý rod. ž: Petr Poslušný
Za Zdeňka Sokola a rodiny jeho děg.
Za rodiče Víchovy a živé i zemřelé toho rodu.
ž: Karel Vopařil
Za Marii a Stanislava Odehnala a jejich rodiny.
Za rod Novotných, Dvořákových a Bartákových.
ž: Michal Novák
Za Václava Petrase a celý rod.
Za Marii Šplíchalovou a Boženu Jiráčkovou.
ž: Dáša Nováková

BŘEZEN 2020 | KVĚTEN 2020

12

www.farnispolecenstvi.cz

Písničkář Pavel Helan
a violoncellista Štěpán Švestka
v kostele sv. Jakuba
v Nových Hradech
26. dubna 2020 od 17 hodin
Drazí přátelé, rádi bychom vás pozvali na další z novohradských koncertů, a to tentokrát na vlídného písničkáře Pavla Helana.
Písničkář Pavel Helan (finalista soutěže Československo
má talent 2013) dokáže zaujmout písněmi se svěží melodikou
a neotřelou lyrikou s duchovním přesahem. Hudební podporu a
obohacení doplní violoncellista Štěpán Švestka, mladý hudebník oceněný za své interpretační umění několika cenami. Dovolte nám tedy, abychom vás tímto pozvali na tento koncert,
který se uskuteční v neděli 26. dubna od 17 hodin v kostele sv.
Jakuba v Nových Hradech. Vstupné 150,- Kč. Prodej vstupenek bude probíhat před koncertem od 16 hodin.
Další informace jsou uveřejněny na www.farnispolecenstvi.cz.
Za farnost Nové Hrady Václav Nádvorník

Postřeh

Únor v úmoru roku 20
předjarní vánek načechral mi vlasy :-)
zima je mírná
silničáři z přebytků rozdělí chléb chudým
vyprodané krámy
vyprodali mě i můj oblíbený dezinfekční gel

Co mi přinesla přednáška manželů Blažkových?

sněhová epidemie zasípala a z domu chodník
pokryt více než pěti centimetry
čerstvě napadaného sněhu
dobrý Bože,
už stárnu asi,
vlastně On - vítr nečechral mi vlasy

děkuji Ti za dar manželství,

Vděčnost.
Bože, děkuji Ti za dar víry,
děkuji za prožité chvíle radostné
a děkuji za Tvoji blízkost ve chvílích těžkých.
Děkuji Ti za dar manželského souznění.
PP

Časopis pro vnitřní potřebu farností Proseč,Nové Hrady a Perálec
Duchovní správa: P. Mgr. Vladimír Novák telefon farní kancelář: 734 435 05
(PO - PÁ 11.00 - 14.30); e-mail: farnispolecenstvi@centrum.cz
Uzávěrka příštího vydání bude 24. 5. 2020; e-mail pro posílání příspěvků: fs@1969.cz
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