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Těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému 
 

Milí přátelé, opět se scházíme nad stránkami farního 
časopisu. Vstupujeme do poslední čtvrti roku, který si 
nejspíš dlouho poneseme v paměti. Obavy z povodní 
nebo i sucha letos poněkud ustoupily tváří v tvář téměř 
neviditelnému viru, který nastoluje nová společenská 
pravidla a s nimi také mnoho nových otázek. 

Podobně jako ostatní témata, která mají bezpro-
střední dopad na běžný život, i současná pandemie pou-
tá naši pozornost a bohužel nás také někdy rozděluje. 
Neměli bychom však propadat sklíčenosti, spíš se poku-
sme vzít si z ní to pozitivní. K tomu nás vede víra, která 
vždy pomáhala lidem překonávat krize a překážky. 
Pregnantně to zformuloval apoštol Pavel v listě Říma-
nům: „Těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dob-
rému.“ (Řím 8, 28) 

K rozdělení lidí nepochybně přispívají také média. 
Lze souhlasit s jejich působením na naši zodpovědnost, 
méně už s nekončícími zprávami o šíření viru, které 
u některých vyvolávají nepřiměřený strach a neadek-
vátní reakce. Tím, možná ne úmyslně, odsouvají do po-
zadí další, možná důležitější témata. Připomenu tedy 
alespoň dvě.  

Znepokojivou zprávou je, že se příliš nedaří snižo-
vat napětí a eskalaci nových konfliktů ve světě. Podle 
všeho stojíme na pokraji dalšího válečného konfliktu, 
tentokrát mezi Arménií a Ázerbájdžánem. Jiné války, 

které vyhánějí tisíce lidí z jejich domovů, pokračují 
za naprostého nezájmu bohaté části planety. Zatímco 
v našich končinách si odborníci lámou hlavu s repro-
dukčním číslem, biskupové v Sýrii mají obavy, aby tam 
křesťanství vůbec přežilo. Řešíme balení roušek, ve vá-
lečných zónách však lidé často nemají ani pitnou vodu. 
Nechci nijak bagatelizovat naši situaci, je však na místě 
vidět ji ve správných proporcích vzhledem k utrpení lidí 
v jiných částech světa. Jejich kříže by se měly odrážet 
v našich modlitbách stejně, jako ty naše.  

Mezi pozitivními zprávami lze uvést novou encykli-
ku papeže Františka věnovanou „bratrství“ a „přátelství 
ve společnosti“. Věřím, že bude brzy přeložena, aby-
chom se i v našich farnostech mohli jejím obsahem in-
spirovat. Její téma nám může připomenout prorockou 
snahu arcibiskupa Karla Otčenáška o „univerzální spřá-
telování.“ Nejde o laciné bratříčkování, ale o jádro kře-
sťanské zvěsti. Jestliže Bůh je Otec všech lidí, jsme my, 
jeho děti, bratři a sestry. Učit se dívat na druhé tímto 
pohledem může napomoci řešení velkých konfliktů 
stejně jako nedorozumění v práci.  

V nedávném projevu s touto výzvou k obnovení 
bratrství v lidstvu vystoupil papež František i na půdě 
OSN: „Pandemie nám ukázala, že nelze žít jeden 
bez druhého, či, ještě hůře, jeden proti druhému. Z této 
krize nevyjdeme takoví, jací jsme do ní vešli – buď 
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budeme lepší, anebo horší.“  To, že krize je, nepopřeme. 
K čemu nám bude, záleží také na nás. Stavět mosty 
mezi námi ve farnosti, v rodině, v zaměstnání i ve spo-
lečnosti je náš křesťanský úkol zvlášť v této době. 

„Těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá 
k dobrému.“ 

P. Vladimír 

Zářijové Misijní klubko 
V slunečném zářijovém Misijním klubku jsme se 

sešli v hojném počtu dětí od nejmenších kočárkových 
po desetileté. Setkání jsme zahájili společně adorací 
v kostele, kde jsme Pánu děkovali za čas prázdnin. 
Na farní zahradě jsme se rozdělili na dvě skupinky a 
přizpůsobili program věku dětí.  

Misijní klubko starších dětí jsme letos zaměřili 
na téma CTNOSTI. Každý měsíc budou starší děti 
v klubku objevovat jednu ctnost, ze které si poskládají a 
výtvarně dotvoří vlastní knížku. 

Setkání jsme začali novou písničkou, kterou děti 
doprovázely na hudební nástroje. Poté jsme společně 
hráli různé hry, kde si děti vyzkoušely vzájemně se 
podporovat, pomáhat si a zažily, co je to "být pospolu". 
K tomu směřovala první ctnost, kterou děti objevily 
seskládáním rozházených písmenek - "POSPOLITOST" 
 neboli vědomí, že patříme k sobě a můžeme být pros-
pěšní jeden druhému. A protože je důležité pomáhat 
i dětem na druhé straně světa, závěr Misijního klubka 
jsme věnovali výrobě kytiček na podzimní věnce, které 
si budete moci zakoupit na Podzimním misijním jar-
marku, na který vás všechny tímto srdečně zveme. 

Mladší děti si během roku připomenou podstatu 
misií, poznají život dětí v jiných kontinentech a budou 
se učit být dobrým misionářem. Během prvního setkání 
se děti seznámily s maňásky zastupující děti jednotli-
vých kontinentů, kde misie pomáhají. Vymýšlely jim 
jména a snažily se určit, kdo z jakého kontinentu po-
chází. Dozvěděly se o prvním misionáři, kterým byl Pán 
Ježíš a o tom, jak mu mohou pomáhat. Děti společně 
z cihel postavily misijní MOST, který se podle počáteč-
ních písmen skládá z Modlitby, Oběti, Služby a Tvoři-
vosti. Oběť a službu jsme si znázornily pomocí panto-
mimy. Děti ukazovaly, jak doma pomáhají mamince a 
tatínkovi…Tvořivost jsme splnily zdobením svíček 
technikou mramorování, na které se můžete těšit na mi-
sijním jarmarku. Misijní modlitbou jsme setkání zakon-
čili. 

Zveme všechny rodiny s dětmi mezi nás, přijďte 
zažít něco nového, krásného, co vás zahřeje u srdíčka 
hlavně tím, že pomůžete strádajícím dětem. 

Misijní klubko Proseč 
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Rozloučení s prázdninami 
Rodiny Misijního klubka v Proseči se sešly poslední 

srpnový víkend na zahradě u Skalníků, kde sdílely své 
zážitky z prázdnin, opekly špekáčky a vytvořily tak 
společenství po delší "korona" odmlce. Děti s radostí 

využily zázemí rozlehlé zahrady, bludiště vysekané 
v trávníku a nachystané úkoly.  Maminky zatím pláno-
valy činnost Misijního klubka na nový školní rok. Dá-li 
Pán, zase se brzy uvidíme! 

Marie Rejmanová 

Dopis národního ředitele  
Papežských misijních děl 
k Misijní neděli 18. října 2020 

Vážení a milí bratři a sestry, srdečně Vás zdravím. 
Následující neděli budeme slavit Světový den misií, 
u nás známý pod názvem Misijní neděle. Od roku 
1926, kdy ho ustanovil papež Pius XI., se věřící 
ve všech katolických farnostech světa během Misijní 
neděle společně modlí a finančně přispívají do světové-
ho fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány pro-
jekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze 
Papežské misijní dílo šíření víry. 

Ze získaných prostředků se zajišťuje kvalitní a sys-
tematická pomoc nejchudším ve více než tisícovce die-
cézí světa. Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval 
za modlitby a veškerou podporu papežských misií 
v loňském roce. Díky Vaší štědrosti jsme mohli pomoci 
chudým lidem v sedmi zemích tří kontinentů částkou 
více než 15,5 milionů korun. Pomáháme tak v Ugandě, 
Zambii, Bangladéši, Indii, Srí Lance, Peru a Paraguayi 
s pastoračními a edukačními projekty. Podporujeme 
katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme 
lidem zlepšovat životní podmínky a podporou řeholních 
kongregací a diecézních organizací podáváme pomoc-
nou ruku všem potřebným.  

Papež František ve svém poselství k této neděli vy-
jadřuje svou vděčnost za naše nasazení, se kterým v říj-

nu loňského roku celá církev prožívala Mimořádný mi-
sijní měsíc. V mnoha společenstvích si věřící hlouběji 
uvědomili, že každý pokřtěný je zároveň poslaný nést 
evangelium druhým zvláště svědectvím svého života. 
I v letošním roce, v němž nám pandemie Covid-19 při-
nesla mnoho omezení, utrpení a postavila před nás nové 
výzvy, pokračuje misionářské působení celé církve 
v duchu slov, které najdeme u proroka Izaiáše: „Zde 
jsem, mne pošli!“  

Oslava Světového dne misií potvrzuje, že naše mod-
litba i materiální pomoc jsou příležitostí k aktivní účasti 
na Ježíšově poslání v jeho církvi. Jak mnoho kdo dal, se 
podle sv. Ambrože nepočítá podle toho, kolik vydal, ale 
podle toho, kolik mu zbylo. Když pomáháme chudým, 
jistě nikdy nezchudneme, protože jak píše sv. Pavel 
Filipanům (4,19): „Můj Bůh je přebohatý, skvěle vám 
to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete 
potřebovat.“ 

Ať Vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje 
Panna Maria, hvězda evangelizace.  

Ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná jáhen Leoš 
Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl 
v České republice. 
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Svatba 
podvečerní pondělí, kdo se s námi podělí?  
jako malé děti jsme si často hráli na schovávanou 
jedna z oblíbených byla: “krvavé koleno, koleno?“ 
proč si nemohu vzpomenout? 
uteklo to. 

volala mi manželka, že jsem zapomněl vypnout 
ohřívající se mléko na indukční plotně a málem jsme vyhořeli 

má bejt asi zima. “Zejtra”? 

rychlá otázka prolétla podvečerní kuchyní 
mladí Kovářovi se odstěhovali do Prahy 

na cestu jsem jim posbíral 24 ořechů, 
večer si je možná budou loupat a vzpomínat na své domovy 
 
svatba v rodině  - v poslední hodině? 
Klárka, zkrátka, neváhala a odvážně skočila do neznámého lomu 
  za ruku ji držel František 

často se mě ptali, jak to má tatínek 
od pana docenta Hojdy jsem dostal čepici 
nechal se porůst vousem 

jsem už velký kluk, ale nikomu to neříkejte :-) 

Petr  

Děti z Misijního klubka 
vás srdečně zvou na 
  
PODZIMNÍ MISIJNÍ JARMARK 

18. října 2020 po mši svaté (po 9. h) 
před kostelem v Proseči 

Děti už začaly tvořit! 

Finančními dary  
za výrobky přispějete 
na chudé děti v misiích. 

“Pane Bože, ať mě dovedeš, 
kam mám jít.” 

Toník
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Ohlédnutí 
Rok 2020 začínal krásným monogramem, který se 

nám všem líbil. Tak jsem si říkala, co asi nám nového 
zase přinese. A noviny začaly přicházet již v březnu. 
Strašidlo Covid 19 začalo procházet celým světem. 
Žádný z mocných a moudrých tohoto světa nevěděl a 
neznal, co vlastně toto vše znamená a co pro to dělat 
nejlépe. Myslím si, že křesťan by měl být vždy klidný a 
důvěřovat Pánu – Tvůrci našeho světa. A nejlepší lék 
pro nás jsou sepnuté ruce, růženec v nich a dobrý sku-
tek pro ty nejpotřebnější okolo nás.  

Přišla na mnohé také velmi těžká a zlá nemoc. Přišla 
i druhá vlna Covid 19, ale určitě naše modlitby k Tvůrci 
našeho světa začaly působit a přinesly své výsledky. 
Věřím, že nás Pán nikdy neopustí. Posílá nám také 
i věci radostné, abychom to zlé lépe snášeli. Pane, děku-
jeme Ti za vše, co Ty nám posíláš a dej nám hodně síly 
to vše unést. Dej nám dar a trpělivost a pevnou víru vše 
snášet a prosit také o dar Ducha Svatého při rozhodová-
ní pro dobrou věc. Dnes je svátek sv. Vincence z Pauly 
– patrona i naší novohradské Charity, o níž se nejvíce 

zasloužila  paní Stanislava Vopařilová – veliký dík 
za vše. Pán Ti vše určitě odplatí. Je to Charita možná 
v jedné z nejmenších vesnic v České republice, ale pů-
sobiště má ve velikém okruhu a pracuje velice pečlivě a 
dobře. Velký dík a chválu pro vás pro všechny členy a 
zaměstnance. Bůh vám dej hodně síly, zdraví a radosti 
pomáhat všem okolo sebe.  

28. září má také svátek sv. Václav – vévoda a kníže 
náš. Pamatuji si již rok 1945 – konec války, rok 1948 – 
nástup komunismu, rok 1968 – okupace naší země, rok 
1989 – Sametová revoluce. Jak kostel Sedmibolestné 
Panny Marie v Předhradí a potom kostel sv. Jakuba 
v Nových Hradech se chvěl, když v nich hřměla svato-
václavská hymna. Prosme tedy svatého Václava a vše-
chny naše patrony o sílu a pomoc v těžkých chvílích 
i dnes a určitě nás oni neopustí. 

Zdravím vás, moje milované děti a všechny minist-
ranty – mám z vás ze všech velikou radost. 

Vám, pane faráři, sestry a bratři přeji dobré zdraví a 
hodně síly nést i ten kříž našeho života. 

S.P.  

Brigáda na farní zahradě v Proseči  
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5.10. Za rodinu Zelenkovu, rodiče z obojí 
strany, syna a celý rod.

8.10. Za dar víry a požehnání pro děti a 
jejich rodiny.

9.10. Za rodinu Tejkalovu a Košňarovu a 
zetě Václava.

11.10
.

Za syna Josefa a celou rodinu, živé i 
zemřelé. čt: Soukalová Růžena, 
Odehnalová Marta

12.10. Za Annu Krejčovou, rodiče, sourozen-
ce a vnuka.

14.10. Za Františka Nekvindu, jeho ženu 
Marii, bratra Milana a rodiče.

15.10. Za uchování víry v rodinách dětí a 
vnoučat.

16.10. Za rodinu Feltlovu, Doubravovu, 
Němcovu, Novotných, živé i zemřelé.

18.10
.

Za Josefa a Marii Roušarovi a živé i 
zemřelé toho rodu.                               
čt: rodina Roušarových

19.10. Za Josefa Bureše, jeho rodiče a za 
živé i zemřelé.

21.10. Za Boženu a Josefa Pravcovi a rodiče 
z obojí strany.

22.10. Za Boženu Baťovou, manžela a dcery.

23.10. Na poděkování za dar 45 let společné-
ho života.

25.10
.

Za rodiče Rabovi, dceru Věru, vnuka 
Libora a zetě Jiřího.                                
čt: manželé Odehnalovi

26.10. Na poděkování za 70 let života.

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

2.11. Za P. Josefa Čechala, živé i zemřelé 
kněze.

5.11. Za rodinu Soukalovu a Vopařilovu s 
prosbou za dar víry.

6.11. Za Emilii a Josefa Nešetřilovi a celou 
rodinu.

8.11. Za Miroslava Šlapku a celou rodinu. 
čt: manželé Košňarovi od křížku

9.11. Za Marii Protivínskou, manžela a syny.

11.11. Za Jaroslava a Boženu Melicharovi a 
celý rod.

12.11. Za rodiny Letlovu, Študentovu, Bárto-
vu, Krejčovu s prosbou za dar víry. 

13.11. Za dar víry pro děti a vnoučata.

15.11
.

Za Stanislava a Marii Soukalovi.         
čt: rodina Soukalových

20.11. Za rodiče Biberlovi, jejich sourozen-
ce, zetě Mirka a rodiče z obojí strany.

22.11
.

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

29.11
.

Za Václava Macháčka, manželku, syna 
a zetě. čt: manželé Šplíchalovi ml.

Kalendář Proseč intence a čtení 

Čtení a žalmy: cyklus A  
(od 29. 11. cyklus B) ST 7. 10. Perálec: 17.00 svátost smíření

18.00 mše sv.

NE 11. 10. 28. neděle v mezidobí

bohoslužby jako obvykle

PÁ 16. 10. Proseč: 16.30 setkání misijního klubka dětí

NE 18. 10. 29. neděle v mezidobí - Misijní neděle

Proseč: 8.00 mše sv.; po mši sv. misijní jarmark

Nové Hrady: 9.30 mše sv.

Perálec: 11.00 mše sv.

NE 25. 10. 30. neděle v mezidobí
bohoslužby jako obvykle

Nové Hrady: 17. – 18. svátost smíření, adorace
ST 28. 10. - NE 1. 11. podzimní prázdniny

NE 1. 11. Slavnost Všech svatých

Proseč: 8.00 mše sv.

Nové Hrady: 9.30 mše sv.

Perálec: 11.00 mše sv. +  pobožnost na hřbitově

Proseč: 16. – 18. svátost smíření

PO 2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Nové Hrady: 16.15 pobožnost na hřbitově

Chotovice: 16.30 pobožnost na hřbitově

Chotovice: 16.45 mše sv.

Proseč: 18.00 mše sv.

19.00 pobožnost na hřbitově
ST 4. 11. Perálec: 17.00 svátost smíření

18.00 mše sv.
PÁ 6.11. Nové Hrady: 17.00 mše sv.

NE 8. 11. 32. neděle v mezidobí

Proseč: 8.00 mše sv.

Nové Hrady: 9.30 mše sv.

Chotovice: 11.00 mše sv. z posvěcení kostela

PÁ 13. 11. Chrudim: 18.00 Večer mladých

NE 15. 11. 33. neděle v mezidobí

bohoslužby jako obvykle

PÁ 20. 11. Proseč: 16.30 setkání misijního klubka dětí

NE 22. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále

bohoslužby jako obvykle

Nové Hrady: 17 – 18 svátost smíření, adorace

NE 29. 11. 1. neděle adventní
bohoslužby jako obvykle + žehnání adventních věnců

Nové Hrady: 17 – 18 svátost smíření, adorace
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Nové Hrady intence a žalmy 

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 bude 15. 11. 2020 
e-mail pro posílání příspěvků: fs@1969.cz

• Modlitba růžence 30 min. před mší sv. 
• Svátost smíření 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

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

Pravidelné bohoslužby

7.10. Za rodiče Nyklovy, Černínovy a jejich rodiny.

11.10. Za Věru Boštíkovou, za živé i zemřelé z rodu 
Boštíkových. ž: Romana Poslušná

14.10. Za manžele Rabovy, Votroubkovy a jejich dva 
syny, za Josefa Macáka, vnuka a duše v očistci.

18.10. Za rodiny živé i zemřelé. ž: Dáša Nováková

21.10. Za Jana Kopeckého, manželku, syny a jejich 
manželky.

25.10. Za Vlastu Binkovou a rodiče. ž: Petr Poslušný

1.11. Za Annu Binkovou a syna Františka.                     
ž: Vendula Nováková

7.11. Za Josefa Sokola, rodiče a rodinu Zelenkovou.

8.11. Za Jaroslava a Marii Pohorskovy.                           
ž: Michal Novák

11.11. Za Josefa Bartoše a syna.

15.11. Za rodinu Sokolovou, Blažkovou, Horákovou a 
Kulhavých. ž: Karel Vopařil

18.11 Na úmysl dárce.

22.11. Za Jiřího Kaupu, rod Kaupu a Loučku.                   
ž: Romana Poslušná

25.11. Za manžele Cenerovy, všechny zemřelé z Příluky 
a duše v očistci. 

29.11. Za Josefa a Marii Nečasovy, dceru Marii a celý 
rod. ž: Petr Poslušný

Biřmování 23. 8. 2020 | foto František Skalník 
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