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Čas růstu 
Sedím v pokoji a naslouchám hřmění. Suchý hrom zní z dálky jako vzdálené tympány. Dýchá se obtížně, potím se 

jako v dusném respirátoru, ale déšť, který by osvěžil přírodu a pročistil vzduch, ne a ne se spustit. Bylo by toho zapo-
třebí, zem o vodu přímo žadoní, ale rozkazovat živlům stále (naštěstí) neumíme. Každá dešťová kapka má svoji tra-
jektorii, a teprve až ji urazí, podpoří na zemi život.  

Z hlediska rostlin je suchá bouře neplodná, má význam snad jen tím, že bývá předzvěstí deště. Pro člověka je tu 
navíc alegorie. Občas se i mezi lidmi blýská a hřmí a tříbení myšlenek vytváří někdy nepříjemné dusno.  

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ 
Proseč | Nové Hrady | Perálec
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Děti s tatínky v Praze u P. Václava Jiráčka
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Také Pán Ježíš se v takových situacích vícekrát ocitl. Měl závažné rozepře s farizeji a jednou dokonce vzal do ru-
kou důtky. Za Boží vizi člověka položil život na kříži. Jsou hodnoty, které stojí za zápas. A zápas je potenciálním mís-
tem zranění. 

Papež František v nedávno vydané encyklice Fratelli tutti mj. pojednává o konfliktech mezi lidmi a vybízí: „Je 
zapotřebí pokojných cest, které vedou k uzdravení. Je také zapotřebí tvůrců pokoje, mužů a žen ochotných odvážně a 
tvořivě iniciovat ozdravné procesy a obnovit setkávání. To neznamená vracet se do doby před spory. V průběhu času 
se všichni měníme. Bolest a spor nás proměňuje…Ti, kdo byli zavilými nepřáteli, musejí mluvit pouhou a čistou 
pravdu. Musejí se učit pěstovat kající smýšlení, jež dokáže přijmout minulost, aby osvobodilo budoucnost od vlast-
ních zklamání, zmatků i projekcí… Každý mírový proces vyžaduje trvalé nasazení. Je to trpělivé úsilí o hledání prav-
dy a spravedlnosti, které si váží památky obětí a postupně otevírá cestu ke sdílení naděje, která je silnější než touha po 
pomstě.“ (FT, čl. 225nn) 

Konečně se dalo do deště. Vydatného, vytrvalého, vytouženého. Takového, jaký pole a zahrady potřebují. Přírodě 
neporučíme, má své rytmy, které otáčejí koloběhem růstu. Sobě poručit můžeme. S pomocí Boží můžeme chtít růst k 
dobrému. Mějme to na paměti! 

P. Vladimír 

Farní pouť 
V neděli 13.června jsme s naší farností putovali za P. Marií na Chlumek u Luže, někdo pěšky, jiní po své vlastní 

ose autem nebo na kole… Důležitý je cíl – všichni jsme se sešli u P. Marie, kde jsme společně slavili mši svatou. Kaž-
dý jsme si nesli své úmysly, které jsme odevzdali při společné modlitbě růžence, mohli jsme se sdílet s přáteli a nebo 
jen tak mlčky putovat a přemýšlet… Celý náš život je vlastně poutí. Každý prožíváme své radosti, ale i starosti, boles-
ti a zkoušky. Máme ale velkou výhodu – nikdy nejsme sami, máme své starosti a trápení komu svěřit a odevzdat… 
Vnímám to jako obrovský dar – být součástí společenství, zvláště nyní po tak dlouhé „covidové“ době, kdy  bylo se-
tkávání omezené. Jsem ráda, že jsme se mohli zúčastnit. Bohu díky.-) 

Ivana Košňarová                                                                                                                                        

O novinářském poslání 
Na pultech obchodů leží nepřeberné množství tzv. life časopisů, které jako jediné jdou na odbyt. Co je novinářské 

poslání?  
Pokusím se interpretovat Svatého otce Františka: 
Jeho slova jsou ve znamení obhajoby nezávislé novinařiny. Mají to být lidé čistého srdce, kteří nehledí na namá-

havost, zdlouhavost, nebojí se zvednout a jít za lidmi, kteří jsou rozdělení, zapomenutí… Je to cesta, na které by měli 
prošoupat podrážky svých bot, jít a vidět, pokud jim jde o pochopení, s pokorou toho, kdo neví. Profesní poctivost – 
nehledím na sebe, ale vyjdu a uvidím… 

A ještě jeden přesný citát papeže Františka: „Tajemství velkého novináře je dobrota.“ 
(kdyby chtěl někdo poslechnout celý příspěvek – viz vysílání vatikánského rádia 17. 5. 2021) 

Marie Sodomková 

Pouť ke kapličce do Zderaze                               Slavnost Těla a Krve Páně v Nových Hradech 
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Poutní májové odpoledne u libecinské kapličky 
V sobotu 29. května se konala poutní mše svatá u kapličky na Libecině, která jako každý rok probíhá v májovém–

mariánském měsíci. Zdejší kaple je totiž zasvěcena Ježíšově Matce. K úctě a blízkosti Panně Marii předcházejí v tom-
to měsíci též pravidelné společné modlitby růžence, při nichž se společně setkáváme.  

 Od časného rána se po obloze proháněly mraky, světlo střídalo tmu a vypadalo to na docela napínavé jevištní 
drama – „Bude pršet, nebude pršet..?“ Ale jak to tak bývá, tomu kdo důvěřuje, všechno napomáhá k dobrému... A tak 
tedy i přesto, že do poslední chvíle nebylo jasné, jak to přesně dopadne, Mariin plášť nakonec přikryl naši kapličku a 
s ní i všechny přítomné... Nakonec i to slunce se na nás usmívalo mezi jemnými mraky. Tady by se slušelo poděkovat 
panu Vojtěchu Brůnovi, který pomohl Panně Marii zastřešit část zdejšího areálu svým velkým stanem. Děkujeme. 
Hlavní poděkování ale patří našemu panu faráři, že s námi strávil hezký čas nejen při slavení mše svaté, ale i během 
poutního posezení. Nemalé úcty si zaslouží pan Petr Poslušný a spol., že svým hudebním doprovodem obohatil tuto 
poutní slavnost. (Museli jsme ho pro tuto příležitost rezervovat dosti s předstihem, pro jeho vysokou hudební vytíže-
nost během putování po okolních kapličkách našeho regionu.)  

Po skončení mše svaté následovalo příjemné posezení v prostorách místního statku u kapličky. Pan Michael Rou-
ha, potomek zdejších rolníků, se hezky postaral o koordinaci celé akce. Jsme moc vděční, že se tu sešlo nejen mnoho 
dětí, rodin, ale i místních a nemístních obyvatel. Bylo moc milé se se všemi sejít a prožít příjemné chvíle. K násled-
nému cateringu nutno podotknout, že dík patří též Petře Rouhové, zdejší farnici, za výborné „francouzské karamelové 
kostky“, kterými osladila naše posezení a doplnila tak pravý požitek z italského cappuccina. Děkujeme též zdejšímu 
gastronomickému  kouči Tomáši Rouhovi, který po celou dobu připravoval vynikající maso a nezapomenutelné lango-
še.  

A tak se pomalu nachyloval sklonek dne, kdy se slunce tak silné a viditelné pomalu vytrácelo za obzor...   
Všem, kteří se na přípravách této výjimečné události podíleli, moc děkujeme. Za květiny, lavičky, připravenou 

kapličku... Bylo nám ctí. Hlavní poděkování ale patří Té, která to všechno zaštítila svoji ochranou a požehnáním. Kéž 
nás nikdy neopouští Její blízkost a mateřská náruč. Vy, kteří jste se nemohli zúčastnit této neobyčejné události – ne-
zoufejte.  Akce se bude opět opakovat v měsíci květnu příštího roku – dá-li Pán Bůh... Tak zase brzy na viděnou!  

PS: Kdo by se s Pannou Marií chtěl ještě setkávat během roku, může přijít do libecinské kapličky na modlitbu rů-
žence. Ten probíhá každý pátek ve 20 hodin. Těšíme se! 

           paní T. 
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Pošli to dál... 
Začátkem měsíce února začala mezi rodinami putovat krabice pozdravů, 

vzkazů a dárečků. Propojili jsme se tak v době, kdy nebylo možné se schá-
zet ve společenství, na farních akcích a dokonce ani na bohoslužbách. Kra-
bice postupně prošla patnácti rodinami, dopisy a obrázky dětí provázené 
modlitbou potěšily, dodaly naději, že s vírou překonáme i tuto těžkou zkou-
šku. I když jsme se nemohli setkávat, věděli jsme o sobě. Přečetli jsme si, 
jak v rodinách prožíváme nejprve postní dobu a poté i Velikonoce, jak uží-
váme zimní čas i příchod jara, co nás tíží a na co se všichni těšíme. A 
ve chvíli, kdy se krabice vrátila k první rodině, mohli jsme se již pomalu 
vracet k tomu, co pro nás hodně znamená... Společně jsme putovali 
na Chlumek, scházíme se na Modlitbách matek a začínáme plánovat akce 
pro Misijní klubko. 

Díky Bohu za všechno… 
E.S. 

Slavnost Těla a Krve Páně v Proseči 

Týká se nás dění ve společnosti? 

Za poslední dva roky se toho v mém životě dosti událo. A uvědomil jsem si, jak důležitá je podpora ostatních 
v době vážné nemoci a zvláštní době pandemie. Sounáležitost s ostatními a jejich podpora je, která pomáhá překonat 
to nejtěžší. Těžké doby vytváří zvláštní propojení s ostatními.  

To mi připomnělo reflexi, zda společnost je natolik vnímavá i k věcem veřejným. To je to, co mě začalo trápit. 
Budou volby a je třeba dát hlas stranám, které jsou sice rozdrobeny, ale jsou zárukou, že bude zachována demokracie, 
nikdo si nemůže přivlastnit stát a starat se jen o své zájmy. To, že důchodcům přidali populisticky pár stovek - oni si je 
vybrali desetkrát při zdražení potravin. Někdy se my věřící chováme, jakoby se nás dění ve společnosti netýkalo. A 
přitom jde o naše děti a hlavně vnuky,  přeci nejsme sobci a nebudeme myslet, že budoucnost naších dětí a vnuků se 
nás netýká. V Proseči se pořádají demonstrace, a lidi, kteří by je měli podporovat, tak tam nejsou. - Nerad bych znovu 
zažil nesvobodu, proto se obracím na vás věřící, abyste nebyli lhostejní a účastnili se těchto pokojných veřejných akcí 
občanské společnosti. 

Papež František řekl: „Toto je čisté evangelium: odpustit (ve smyslu neužírat se tím), a zároveň mít odvahu zápa-
sit.“ 

Dík. 

Karel Sodomka 

Modlitba za rodiny 

Pane, otevři naše srdce a pomoz nám 
objevit tvou přítomnost v našich  
rodinách. 
Kéž se do nich neustále vlévá 
Tvůj ŽIVOT - láska pravá, věčná a 
nekonečná, z jediného zdroje, 
kterým jsi Ty sám. 
Dej, ať celá tvá církev roste jako 
rodina všech a domov pro všechny. 
Dej, ať všichni a každý z nás 
se staneme spolehlivými nástroji 
tohoto Božího díla. 
Amen.
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Vzpomínání na ,,nábožko“ 
S blížícím se začátkem letních prázdnin se dost často rekapituluje uplynulý školní rok. Jako katechetka jsem ho 

příliš neužila, protože přidávat dětem k hodinám prosezeným u počítače ještě další, mi nepřipadalo zdravé. A tak se 
alespoň s vámi podělím o vzpomínky z let dávných i ještě dávnějších. 

V dřívějších letech vycházel měsíčník Katechetický zpravodaj, který končil pravidelnou rubrikou Poslední slovo 
mají děti, kde byly perličky z hodin náboženství. Bylo to veselé i útěšné, protože i při mých hodinách padaly nečekané 
,,perly“. Některé z nich vám nabídnu k pousmání. 

V perálecké škole jsem se jednou ptala: ,,Copak řekl malý Ježíš Marii a Josefovi, když ho po třech dnech nalezli 
v jeruzalémském chrámě?“ Odpověď: ,,Řešim problémy svýho táty!“ 

Jednou při skládání obrázků ,,ze života P. Marie“ jeden chlapec s pevným přesvědčením dával obrázek Svatba 
v Káni Galilejské před Narozením v Betlémě a vysvětloval: ,,Nejdřív musí být svatba a pak se to může narodit!“ Také 
tam jedna holčička, která asi špatně rozuměla, ale slova pevně zafixovala, zpívala radostně tancujíc: ,,Honza mě ze-
mřel a z mrtvých vstal“ namísto ,,On za mne zemřel …“ 

Kdysi dávno jsem se v jiné škole ptala: ,,Tak kdopak to šel do Betléma?“ Radostná odpověď: ,,Adam a Eva!“ 
Také nám katechetům bylo kladeno na srdce, že máme dětem číst z Bible a ne převyprávěné biblické příběhy, a tak 

jsem se o to pokusila. Četla jsem o Simeonovi a Anně z Lukášova evangelia, jak bylo Simeonu Duchem Svatým před-
povězeno, že ,,neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše“. Děti se toho hned chytly a říkaly: ,,Tak to se mohl 
ale dožít třeba tisíce let, kdyby se Pán Ježíš narodil až za tisíc let. Řekla jsem, že nemohl. ,,Ale ano, mohl, vždyť to je 
tak v Bibli.“ -  ,,Nemohl, a přemýšlejte proč.“  Děti se ještě chvilku handrkovaly a pak se ptaly: ,,Tak proč?“ Odpově-
děla jsem jim: ,,Protože Pán Bůh nedělá blbosti, přeci.“- ,,A jó!“ Radostně si oddychly a tato věta se pak stala jejich 
jakou si univerzální odpovědí na všechny otázky týkající se Božího majestátu.  

Ráda bych popřála vám i sobě, aby se nám chtělo našeho Pána následovat i v tomto.  

Markéta Požárová 
pastorační asistentka 

Jak hodnotit čas covidu 19? 
Když se ohlédneme na začátek, kdy se k nám tato neznámá, záhadná, ba i velmi zlá nemoc dostala, všechny lidi 

hodně vyděsila a připravila o bezstarostný život a klid. Mnoho lidí se však semklo a začalo pomáhat. Opatrovali ne-
mocné, těšili staré a bezbranné, šili roušky, kterých byl velký nedostatek, pracovali od rána do pozdní noci a dokázali 
pomoci všude, kde toho bylo třeba. Učitelé vymysleli školu přes počítač, bylo to moc těžké, ale povedlo se to myslím 
na jedničku. Také půjčovali počítače do rodin hodně početných, aby děti neztratily již druhý školní rok a mohly po-
stupovat ve školní výuce. A povedlo se a radost mají: Pán Bůh, rodiče, učitelé i žáci. 

Nemocnice, charitní zařízení, domovy důchodců, všichni lékaři, sestry, dobrovolníci a všichni, kdo se chtěli zapo-
jit pomoci třeba starým a opuštěným lidem v jejich domovech. A důležité bylo, že se žádný neptal, kolik dostane 
na platu a odměnách. 

Také kněží se zapojili k pomoci nemocným a umírajícím a i hodně z nich se nakazilo, ba i zemřelo. 
Maminky, babičky a ostatní členové rodin se zapojili do vaření. Vařili, pekli i smažili pro své děti ze skromných 

zásob, které měli doma a vše se vždy povedlo, a co zbylo, se rozdalo všem potřebným okolo. 
Tak bych chtěla hodnotit, co vše nám covid dal a co vzal. 
Dal nám hodně lásky mezi lidmi, hodně úcty k sobě navzájem a hodně pochopení jednoho pro druhého. Cítím, že 

se hodně naplnilo slovo Písma svatého: „Co jste učinili jednomu z bratří mých nejmenších, mně jste učinili.” 
Vzal nám Bohu žel i hodně životů našich blízkých a známých, ba i hodně z našich rodin. Za ně za všechny se mu-

síme modlit a věříme, že je Pán vzal k sobě a odměnil věčnou slávou. 
A ještě covid neskončil úplně, přišla k nám nejhorší událost letošního léta. Na svátek sv. Jana Křtitele se od Hodo-

nína prohnalo naší milovanou Moravou silné ničivé tornádo. Během pár minut dokončilo dílo zkázy. Je to hrozné pro 
ty, kteří tam žijí. Ale s velikou radostí můžeme sledovat, jak nás Pán v období covidu dokázal spojit a určitě i v tomto 
období nám ukázal, jak bychom se měli k sobě s láskou a porozuměním navzájem chovat a vzájemně si pomáhat. A já 
pevně věřím, že náš národ a hodně jeho obyvatel si dokáže vzájemně pomáhat a podporovat se i finančně. Není to 
snad pro nás záslužný skutek opravdové lásky? 

Zavřeme tedy všichni oči a dokažme při sbírce na postižené v naší farnosti přispět dle svých možností, abychom 
jim dokázali svoji a Tvoji lásku, Pane. 

Miluj a jednej, jak sám cítíš a rozumíš. A neboj se! Pán nás nikdy neopustí. Vždyť láska i hory přenáší. Modleme 
se hodně a stále za všechny postižené, za nás všechny a za všechny nemocné a trpící. Pane prosíme Tě, pomáhej nám. 

S.P. 
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Kalendář 

4.7. Za rodinu Doubraovu, Feltlovu, Němcovu, 
Novotných s prosbou za dar víry.               
čt: manželé Šplíchalovi ml.

5.7. Za rodinu Soukalovu a Vopařilovu s pros-
bou o dar víry pro děF a vnoučata.

7.7. Za Žofii a FranFška Petrasovy a syna 
FranFška.

8.7. Za Miloslava a Marii Sodomkovu a duše 
v očistci.

9.7. Za Pavla Šmída a rodinu Harbichovou.
11.7. Za Josefa Ječmena, manželku a živé i 

zemřelé toho rodu.                                     
čt: manželé Ječmenovi

12.7. Za Jaroslavu Soukalovu.
14.7. Za rodinu Skálovu a Sodomkovu a živé 

i zemřelé z těch rodů.
16.7. Za rodinu Odehnalovu a Krskovu.
18.7. Za Dagmar Brabcovou, manžela a celou 

rodinu. čt: manželé Vobejdovi
21.7. Za Annu Košňarovou, manžela, syny Jana 

a MarFna a za požehnání pro celou 
rodinu.

25.7. Za rodinu Břeňovu, Lněničkovu a živé a 
zemřelé.                                                       
čt: Břeňová Miroslava, Šplíchalová 
Zdena

26.7. Za MarFčku Baťovou, rodiče a sestru.
28.7. Za Helenu a Aloise Šplíchalovy, syna 

Jiřího, živé i zemřelé.
29.7. Za rodinu Odehnalovu a Krskovu.
30.7. Na poděkování za 80 let života.
1.8. čt: manželé Košňarovi od křížku
8.8. Za rodiny Odehnalvu, Rabovu a Švecovu. 

čt: manželé Odehnalovi
11.8. Za Jana Groulíka a rodiče.
15.8. Za Josefa a Růženu Dostálovy, dceru 

Hanu, syna Josefa a oba zetě.                       
čt: manželé Dastychovi

16.8. Za Stanislava Dastycha, rodiče a bratra.
22.8. Za Anežku Lacmanovou, manžela, dceru a 

syna, za rodinu Lacmanovu.                         
čt: rodina Lacmanova

29.8. Za zemřelé sourozence.                                 
čt: rodina Odehnalova

5.9. Za Jana Černého a požehnání pro celou 
rodinu. čt: rodina Černých

12.9. čt: Davidová Eva, Sodomková Marie
19.9. Za rodiče Javůrkovy.                                      

čt: manželé Odehnalovi
20.9. Za rodiny Bartošovy, Královu, Vostřelovu.
23.9. Za rodiče Bulvovy, syna, dceru a živé toho 

rodu.
24.9. Za Aloisii Vobejdovou, manžela a syna.
26.9. Za Josefa Kašpara a rodiče z obojí strany. 

čt: slečny Taláckovy
28.9. Za Václava Stříteského a za Boží pomoc 

pro Helenku.
29.9. Za Hanu Bílou a syna.
30.9. Za Josefa Košnara a požehnání pro celou 

rodinu.
1.10. Za rodinu Chrudimskou a Kolářovu.
3.10. Za rodinu Řebíčkovu - živé i zemřelé.          

čt: Řebíčková Marie, Zelenková Marie

Proseč intence a čtení 

Čtení a žalmy cyklus B 
PÁ 2. 7. Nové Hrady: 17.00 mše sv.

SO 3. 7. Chotovice: 16.30 poutní mše sv.

NE 4. 7. 14. neděle v mezidobí

bohoslužby jako obvykle

Proseč: 17 – 19 svátost smíření, adorace

PO 5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Proseč: 8.00 mše sv.

Nové Hrady: 9.30 mše sv.

ST 7. 7. Perálec: 17.00 svátost smíření

18.00 mše sv.

NE 11. 7. 15. neděle v mezidobí

bohoslužby jako obvykle

NE 18. 7. 16. neděle v mezidobí

Proseč: 8.00 mše sv.

Nové Hrady: mše sv. nebude

Perálec: 11.00 mše sv.

Příluka: 14.30 poutní mše sv.

NE 25. 7. 17. neděle v mezidobí

Proseč: 8.00 mše sv. s generálním vikářem Mons. Pasekou 

+ požehnání rekonstruované fary

Nové Hrady: 10.30 poutní mše sv.

Perálec: mše sv. nebude

Nové Hrady: 17 – 18 svátost smíření, adorace

NE 1. 8. 18. neděle v mezidobí

Proseč: 10.00 mše sv. s 1. sv. přijímáním

Nové Hrady: 8.00 poutní mše sv.

Perálec: mše sv. nebude

Proseč: 17 – 19 svátost smíření, adorace

ST 4. 8. Perálec: 17.00 svátost smíření
18.00 mše sv.

PÁ 6. 8. Nové Hrady: 17.00 mše sv.

SO 7. 8. Chotovice: 16.30 mše sv.
NE 8. 8. 19. neděle v mezidobí

bohoslužby jako obvykle

PO 9. 8. Společné prázdniny pro mládež z našich farnosP (od 12 let)

NE 15. 8. Slavnost NanebevzeP Panny Marie

bohoslužby jako obvykle

NE 22. 8. 21. neděle v mezidobí

bohoslužby jako obvykle
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PO 23. 8. P. Vladimír bude na dovolené do 18. 9.

NE 29. 8. 22. neděle v mezidobí

bohoslužby jako obvykle

žehnání školáků a školních pomůcek

NE 5. 9. 23. neděle v mezidobí

bohoslužby jako obvykle

Proseč: 17 – 19 svátost smíření, adorace

NE 12. 9. 24. neděle v mezidobí

bohoslužby jako obvykle

NE 19. 9. 25. neděle v mezidobí

bohoslužby jako obvykle

NE 26. 9. 26. neděle v mezidobí

bohoslužby jako obvykle; Proseč posvícení

Nové Hrady: 17 – 18 svátost smíření, adorace

ÚT 28. 9. Slavnost sv. Václava

Proseč: 8.00 mše sv.

Nové Hrady: 9.30 mše sv.

PÁ 1. 10. Nové Hrady: 17.00 mše sv.

SO 2. 10. Chotovice: 16.30 mše sv.

NE 3. 10. 27. neděle v mezidobí

bohoslužby jako obvykle

11.7. ž: Petr Poslušný
18.7. ž: Vendula Nováková
25.7. ž: Karel Vopařil
1.8. ž: Dáša Nováková
8.8. ž: Michal Novák
15.8. ž: Romana Poslušná
22.8. ž: Petr Poslušný
29.8. ž: Vendula Nováková
5.9. ž: Karel Vopařil
12.9. ž: Dáša Nováková
19.9. ž: Michal Novák
26.9. ž: Romana Poslušná
4.10. ž: Petr Poslušný

Nové Hrady 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            
19. 9. 2021 

e-mail pro posílání příspěvků: 
fs@1969.cz

mailto:fs@1969.cz
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