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

Ježíš Kristus vstal z mrtvých
Milí přátelé, svátkem Uvedení Páně do chrámu (Hromnic) jsme ukončili vánoční období a vstoupili jsme do první
části mezidobí – je to období mezi dobou vánoční dobou postní. Hlavním obsahem liturgického mezidobí, či doby
během roku, je představit Ježíšovo veřejného působení. To se naplňuje především výběrem čtení z evangelií podle
tříročního nedělního cyklu. Následující doba postní má pro každého z nás velký význam a neměla by být jen dobou
sebezáporu, odříkání si všeho co mám rád. Emeritní papež Benedikt XVI. řekl: „V postní době jsme podněcováni
k tomu, abychom vychovali svá srdce k touze a lásce k Bohu. Jak říká svatý Augustin: Bůh – tato jediná slabika je
vším, po čem toužíme.“ Tato doba nás má přivést k pravdivému poznání, že v mém životě je potřebné i možné ledacos
změnit. Začíná popeleční středou, kdy každý, kdo je popelem označen znamením kříže, dává najevo, že onu čtyřicetidenní cestu pokání přijímá.
Čas postu bychom měli prožít v duchu modlitby a s větší pozorností k evangeliu, abychom se na slavení vrcholného velikonočního tajemství dobře připravili. Vždyť Velikonoce jsou jedním z nejdůležitějších křesťanských svátků.
Stojíme před tajemstvím velikonoc, před tím největším tajemstvím, které je nám křesťanům svěřeno. Jak říká apoštol
Pavel v listu Korintským: „Nevstal-li Kristus, marná je naše víra.“ Měli bychom si v této době uvědomit víc než kdy jindy, že to, že nás naše spojení
s Kristem zcela naplňuje, je bytostně spojeno s pravdou velikonoc. Snažme se
Modlitba za Ukrajinu
proto, abychom velikonoční svátky prožili opravdově, se srdcem otevřeným
pro zmrtvýchvstalého Ježíše. Nebuďme jenom diváky, nebuďme v pozici
Dobrý a milosrdný Bože,
těch, co jenom hodnotí, ale sestupme ke Kristu a radujme se. Věřme tomu, že
Ty jsi náš nebeský Otec,
je to i naše vítězství a naše největší radost, které se nám dostává. A to zcela
dokonale nás znáš a miluješ.
bez našich zásluh! „Kristus vstal, a s ním všichni ti, kteří jsou Kristovi.“ VeliProto se s důvěrou odevzdáváme
konoce jsou tím okamžikem, který všemu dění dává smysl.
do Tvých rukou.
Sv. Jan Zlatoústý, biskup a učitel církve, vyzdvihuje význam Kristova
vzkříšení těmito slovy: „Nadešel náš vytoužený, spasitelný svátek, den vzkříProsíme Tě za utišení
šení našeho Pána Ježíše Krista. Dnes Bůh zbořil pekelnou bránu a zničil samu
válečného konfliktu na Ukrajině.
tvář smrti. Ale proč říkám tvář smrti? Změnil dokonce samotné jméno smrti Prosíme Tě za světové státníky,
nyní už se nenazývá smrtí, ale utišením a spánkem.“
aby stáli na straně dobra a našli
K radostnému setkání se vzkříšeným Ježíšem vám žehná
sílu ke spravedlivému a mírovému
jáhen Josef
řešení této neblahé situace k dobru
Ukrajiny a lidí, kteří tam žijí.
Prosíme Tě také za všechny oběti
válek, sirotky, vdovy a uprchlíky.
Obejmi je svou něžnou náručí.
Dej nám otevřené srdce pro jejich
potřeby. Dej, ať kolem sebe šíříme
pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem
odpouštět.
Otče náš... Zdrávas, Maria…
Ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého. Amen.
Naši biskupové se připojují
k výzvě papeže Františka a prosí, aby zvláště v den Popeleční
středy věřící nabídli své posty a
modlitby za Ukrajinu.
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Přišlo mi jako bych byl na pouti
na cestě, na kterou se jednou vydám, společně se svou milovanou ženou. Cesta do Santiaga de Composstela. Navštívit přítele sv. Jakuba. Svatojakubská cesta někdy v budoucnu.
Dvacatý únor roku 2022, neděle v mezidobí v pořadí sedmá.Téměř plný kostel sv. Jakuba většího, staršího v Nových Hradech. Na kůru hraje jedna z Klár. Evangelium promlouvá o odpuštění, světla je dost. Vítr volá jaro a
na Ukrajině se schyluje k válce. Válka v Evropě, už tato věta zní velmi zvláštně. Nejsme na to zvyklí.
Fiala o tom vypráví v míru a většině z nás je dobře.
Prosklené dveře se mírně pohnuly a středem kostela kráčela zářící Kristova postava; prošla mezi bloky lavic. Nikdo z nás, kdo tam byl nezůstal bez povšimnutí této tajemné bíle zářící postavy. Vladimír promlouvá, mikrofon jasně
a srozumitelně předává slovo za slovem. A On (ta postava) prochází mnoho kostelů a katedrál. Přichází k oltářům a
stává se malým bílím kolečkem. Dříve byl znamením rozlámaný nekvašený a běžný chléb.
Jeho oběť těla a krve. V symbolu chleba a vína je zdarma-dannost nám všem.
A tak se moc těším na svatojakubskou cestu a jsem rád na cestě s vámi všemi. V procesu poznávání toho bílého
"nic" a veškerého. Veškerého Ježíše Krista, kde Kristus neznamená příjmení za křestním jménem.
jáhen Petr

Putování ke svatému Mikuláši 5.12.2021
Mikuláš je jednou z neoblíbenějších světců dětí i dospělých. Postava svatého Mikuláše je opředena mnoha legendami. Mnohé legendy o Mikulášovi vyprávějí, že se nejvíce staral o lidi, kteří se ocitli v nějaké nouzi. Jednou zachránil námořníky, které zastihla bouře, jindy pomohl nasytit hladovějící lid. Jiný příběh vypráví o třech valounech zlata,
které Mikuláš potají vhodil do okna, aby pomohl třem dívkám k věnu. V neděli 5.12.2021 se nás u kostela sv. Mikuláše v Proseči sešlo téměř 40 a společně jsme se vydali na putování ke svatému Mikuláši do nedalekého lesa. Cestou
jsme se seznámili s těmito legendami. Nejdříve jsme se dozvěděli něco o životě sv. Mikuláše a putovali směrem
ke koupališti, kde jsme si připomněli legendu o námořnících a k tomu jsme si mohli zapálit svíčku a poslat jako lodičku ve skořápce po ,,moři,,. Každý při tom mohl vyslovit vlastní prosbu nebo dík. Další zastavení jsme měli u posedu,
kde jsme se seznámili s legendou o obilí. My jsme nepomáhali lidem v nouzi, ale rozhodli jsme se nakrmit zvířátka a
přinesli jsme jim spoustu dobrot do krmelce. Na poslední část cesty nás už naváděla světýlka, která nám svítila na cestu ke svatému Mikuláši… A on tam na nás opravdu už čekal. Svatý Mikuláš nám řekl příběh o třech valounech zlata a
pro každého z nás měl připravené tři zlaté mince jako odměnu za naše putování. Poté jsme se už každý sám vydal
na cestu domů posilnění perníkovými Mikuláši.
Za Misijní Klubko a Orel Jednotu Proseč Pavla Roušarová
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Milí přátelé Misií
Ze srdce vám děkujeme za modlitbu a finanční podporu! Díky Vaší
štědrosti misijní klubko v loňském
roce 2021 odeslalo na Papežská
misijní díla dětí částku Kč 25.863.(Jarní jarmark 9.120,- Jarmark
při Misijní neděli 10.100,- Jeden
dárek navíc 3.643,- Pokladnička
v kostele 3.000,-). Misijní činnost je
obohacují pro nás i naše děti. Děkujeme za to, že jste i vy její součástí.
Za MK Marie Rejamanová

Hlavním tématem roku 2022 bude blahořečení P. Jaricot a zároveň
uplyne 100 let od prohlášení misijních děl - Papežského misijního díla dětí
(PMDD), Papežského misijního díla šíření víry (PMD ŠV) a Papežského
misijního díla svatého Petra apoštola (PMD SPA) - za misijní!
Dalším výročím, které nás čeká, je 400 let Kongregace pro evangelizaci
národů.
To vše je pro nás velkou výzvou. Nejen děti v Misijních klubkách by se
měly více seznámit s jednotlivými díly PMD a jeho zakladateli. Život zakladatelů je velkou inspirací pro nás všechny a dává nám pochopit smysl a důležitost misijního poslání. Snad nám brzy situace dovolí ještě více rozjet práci v Misijních klubkách a šířit radost evangelia ve farnostech a všude tam,
kam nás Bůh posílá!
Národní ředitel Leoš Halbrštát

Jeden dárek navíc

Jako každý rok se v adventní době děti z našeho Misijního klubka zapojily do projektu Papežských misijních děl
pod názvem Jeden dárek navíc. Děti šetřily peníze, které zabalily jako dárek, v neděli jej přinesly do kostela a položily
pod stromeček. Za odměnu si na stromeček pověsily ozdobu. Dětem se společně podařilo našetřit 3643,-Kč, které
jsme prostřednictvím Papežských misijních děl poslali na podporu papuánských dětí se zdravotním postižením z diecéze Daru Kinga v Centru St.Gilles, kde jim pomáhají začlenit se mezi zdravé děti. Společně si hrají, učí se číst, psát a
počítat…
Také za vaši finanční pomoc děkujeme.
Za Misijní klubko Ivana Košňarová
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Postní misijní kalendář pro děti 2022
Pro blížící se postní dobu, která začíná Popeleční středou 2.3.2022, připravila Papežská misijní díla pro děti oblíbený Postní misijní kalendář, který obsahuje na každý den úkoly a výzvy nejen pro děti. V postním kalendáři jsou
opět připomínány závazky mladých misionářů zapojených v Papežském misijním díle dětí, kterými jsou každodenní
modlitba za misie, šetření Misijního bonbónku a zapojování do tradičních aktivit Papežských misijních děl, jakým je
např. Misijní jarmark.
Za Misijní klubko Ivana Košňarová
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Děti z Misijního klubka
vás srdečně zvou na
JARNÍ MISIJNÍ JARMARK 3. dubna 2022
po mši svaté před kostelem v Proseči

Finančními dary za výrobky přispějete na chudé děti v misiích.

Pedagogika Nejvyššího…
Celý podzim jsem jezdila na kurz pro dobrovolníky do Hradce Králové. Tato setkání krom odborných přednášek
dávala jako další bonus poznávání nových lidí, kteří se tam sjížděli z daleka i z blízka. Když jsme se navzájem trochu
oťukali, došlo i na různá svědectví. To, o kterém bych chtěla vyprávět, by se možná hodilo spíš na konec školního
roku, protože se týká pedagogiky. Ale protože jde o pedagogiku Boží, možná se hodí i na začátek postní doby.
Takže: jedna paní, která dojížděla ze sousední diecéze nám vyprávěla, jak v jejich zařízení pro nevyléčitelně nemocné a umírající měli hospicového kaplana. Postaršího, menšího, trošku baculatého, plného lásky a velké empatie
k pacientům i personálu. Všemi byl upřímně milován, takže když byl po několika letech přeložen, všichni posmutněli.
Na jeho místo nastoupil nový kněz, který byl úplný opak snad ve všem. Velmi mladý, dlouhý, hubený, nesmírně obřadný, s vřelejším vztahem k liturgii než k lidem. Klienti i zaměstnanci smutnili ještě víc. Ale k údivu všech se
do toho mladého a rezervovaného kněze ,,zamilovala“ jedna babička, snad evangelička. Začala navštěvovat mše svaté
a ze svého favorita nespouštěla oči. Nedělalo mu to dobře a i když bohoslužbu sloužil naprosto dokonale, začal se
plést. Stalo se, že během mše pronesla s nezáludnou upřímností a velmi nahlas (ztratila během posledního roku sluch)
něco jako: ,,Už to na mně zase jde! Ten snad vypouští nějakou šťávu…“ Jindy během proměňování se stará paní tak
dojala, že (opět nahlas) pronesla: ,,Já pláču, můžu?“ Chudák kněz byl úplně vedle.
My jsme se tomu vyprávění všichni smáli a chtěli jsme vědět, jak to bylo dál. Naše vypravěčka řekla: ,,Za co my
jsme se modlili měsíce, tak tahle babička zvládla během několika dnů“. Chtěla jsem se ujistit, jestli jsem to dobře pochopila, tak jsem se jí zeptala: ,,Jako že se mladý pan farář drobet polidštil“? A paní s úsměvem řekla: ,,Je to na dobré
cestě…“.
Poučení z tohoto vyprávění netkví ani tak v tom, jestli se nakonec ,,polepšila“ ta babička nebo ten kněz. Ale
vždycky mě fascinuje, jak má Pán Bůh na naši ,,výchovu“ svoje prostředky. Hezky se na to u druhých kouká. A to tak
dobře, že někdy je snadné přehlédnout, jak u nás samotných klepe na dveře se svými didaktickými pomůckami. Když
se nám zrovna nedaří, když nás někdo štve a dělá věci jinak, když se vůbec věci kolem nás dějí jinak, takže to prostě
ještě nemusí být vždycky jenom smůla. Ona to prostě může být příležitost. Neměnit lidi, byty, zaměstnání, ale začít se
změnou u sebe. Nejen že nás pak nikdo hned tak nerozhodí, ale budeme to my, kdo do světa kolem nás přineseme
trošičku lásky.
Markéta Požárová
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Hola, hola, milé děti, dnes je sobotní škola
Tato sms zpráva zve děti jednou za měsíc na faru v Nových Hradech, kde na ně čekají Blanka a Maru s připraveným programem. Během dvou hodin si stihnou pohrát, popovídat, občerstvit se a hlavně probrat text evangelia příchozí neděle.
Když jsem se Toníka zeptala o čem si dnes povídaly, stručně odpověděl, že uvidím zítra. A viděla jsem nejen já,
ale všichni, kdo přišli na mši svatou do Nových Hradů. Děkuji!
RP

Orel v Proseči
Mnozí z farníků víte, že u nás už řadu let existuje orelská
organizace. Byla založena ve spolupráci s vysokomýtskou orelskou jednotou v roce 2004. Důvodů ke vzniku jednoty Orel
Proseč bylo více. Jednak to, že Orel v Proseči již existoval –
byl součástí bývalé Svatojosefské jednoty a jsou zachovány
dokumenty od roku 1912. Pak jsme chtěli navázat na aktivity,
které jsme ve spolku Svatojosefské jednoty zajišťovali, avšak
s tím, že stěžejní budou sportovní a kulturní činnosti. Také bylo
potřeba odkoupit od Královéhradeckého biskupství diecézní
dům, bývalý Kulturní dům, abychom měli pro naše aktivity zázemí. K tomu byly potřeba nemalé finanční prostředky, které jsme neměli, ale získali jsme je od ústředí Orla. Zprvu
nás bylo asi kolem dvaceti, ale pak se naše orelská jednota rozšířila až na 52 členů. Měli jsme orly nejen z Proseče, ale
i z Hluboké, Nových Hradů, Zderaze, Perálce, Kutřína, Skutče, Libeciny, Chotovic, Mokré Lhoty, i Jarošova. Věnovali jsme se florbalu, sálové kopané, stolnímu tenisu, cyklovýletům a posilování. Pořádali jsme sportovní odpoledne,
soutěže ve stolních hrách, turnaje, cvičení maminek s dětmi nebo orelské plesy. Několik let se nám dost dařilo, z různých soutěží a turnajů jsme získali mnoho pohárů a ocenění.
Jak ale roky ubíhaly, tak téměř všichni ti mladí, kteří provozovali zmíněné aktivity, založili vlastní rodiny, stavěli
rodinné domy a museli se věnovat profesním aktivitám. Na „Orla“ prostě nějak nezbyl čas, musel jít stranou. Skoro

BŘEZEN | ČERVEN 2022

7

www.farnispolecenstvi.cz

všechny činnosti v Orlu se utlumily. V současné době se jen sporadicky dá dohromady pár dětí a jdou si do Orlovny
zahrát stolní tenis nebo florbal. A částečně je využívána posilovna. Dá se tedy říci, že stojíme na místě, přešlapujeme a
zvažujeme, co dál. Zůstalo nás opět jen kolem dvaceti členů!
Myslím si, že Orel má v Proseči své místo. Hlavně jsem ale přesvědčen o tom, že vedle několika dalších spolků,
které se v Proseči sportu, zájmovým činnostem a mládeži věnují, může Orel nabídnout přidanou hodnotu, kterou je
duchovní křesťanský rozměr ve všech činnostech.
Proto jsem se letos začátkem února se synem Josefem zúčastnil velmi zajímavého semináře, který pořádalo Ústředí Orla. Seminář byl zaměřen na seznámení starostů jednot s možnostmi získávání dotací od ministerstev, krajských
úřadů a agentur na pořádání různých orelských akcí a činností. Při té příležitosti byly prezentovány činnosti a aktivity,
jimiž se jednotlivé orelské jednoty zabývají. Na semináři byly zastoupeny například jednoty z Přelouče, Brna – Husovic, Hradce Králové, Úpice, Studence nebo Sokolova.

Příklady aktivit, které jednoty organizují:
-Maminky nebo cvičitelé si na sále s dětmi od útlého věku hrají různé míčové hry, nebo k tomu používají kužely,
stavebnicové prvky, prolézačky apod.
-Děti se scházejí k různým stolním deskovým hrám. Velmi oblíbený je stolní hokej Stiga – jsou pořádány župní a
celostátní orelské turnaje (dokonce i mistrovství světa).
-Turistika – pořádají se poutě, vycházky, cyklovýlety. Je možnost zapojit se do „Svatojakubské cesty“ ve východních Čechách, kterou organizuje Orel Přelouč. Turistika je Národní sportovní agenturou považována za rovnocenný sport.
-Dětské dny – hry, soutěže, přetahování lanem apod.
-S malými dětmi od 3 – 4 let nácvik florbalových dovedností. Větší jsou zapojovány do orelské florbalové ligy.
-Stolní tenis (je dost rozšířený).
-Pro děti se pořádají kroužky „Malý kutil“ s cílem zlepšit zručnost dětí (neumějí ani zatlouct hřebík!)

Ke všem uvedeným aktivitám je možnost získat dotace k pokrytí nákladů. Například Ministerstvo páce a sociálních věcí dává možnost získat finanční prostředky pro rodinné sportování, a to i vícegenerační. Na pořádání dětského
dne, který je možné také nazvat „branným dnem“, je možné žádat dotace od Ministerstva školství nebo od Ministerstva obrany. Pro získání investičních dotací je možné žádat u Národní sportovní agentury. Některé dotace lze získat i
prostřednictvím Krajských úřadů či sdružení MAS. Dotace lze získat i pro odměny cvičitelů a vedoucích v rámci
ústředí Orla. Od jednoho ze starostů zde zazněla důležitá myšlenka, že je dobré mít na získávání finančních prostředků z dotací člověka, který se tím bude intenzivně zabývat.
Starosta Orla Stanislav Juránek připomněl, že „naším cílem je výchova mladých lidí a dětí od útlého věku, a to
prostřednictvím sportovních a ostatních aktivit. Chceme se věnovat sportu, který je férový, ohlíží se na spoluhráče, ale
i na soupeře. Chceme se věnovat i kultuře. Máme pevné základy, protože činnost Orla je založena na křesťanských
hodnotách.“ Řekl, že je nezbytné pro budoucnost našich dětí, naší mládeže, se sdružovat a vyvíjet činnosti, které děti
zabaví a budou vyrůstat společně v křesťanském duchu. A mohou to být i zcela nové a netradiční aktivity.
Další důležitá myšlenka na semináři zazněla od starosty orelské jednoty ze Studence. Kromě toho, že mají ve Studenci v Orlu asi 160 členů a mezi nimi více třígeneračních rodin (jedna rodina má dokonce 32 členů) a pořádají spoustu aktivit sportovních i kulturních, tak hlavně vůbec nerozlišují, zda je někdo orel, skaut, lidovec či farník. Organizují
a pracují společně, přičemž jsou účastníci akcí současně členy Orla, Skauta (ale i třeba Sokola). V tom vidím možnost
a základ i pro nás. V poslední době jsem u některých rodičů malých dětí z našich farností „zaznamenal“ chuť pustit se
v Orlu do něčeho nového a znovu se věnovat dětem a mladým lidem. Bylo by moc dobré se toho chopit. Proto vás
chci všechny, milí přátelé, farníci, skauti a orlové vyzvat ke spolupráci, ke snaze o znovuoživení naší orelské jednoty.
Věřím, že pokud se to podaří, bude to pro nás a naše farnosti přínosem.
Zdař Bůh!
Josef Roušar, starosta jednoty Orel Proseč

Ohlédnutí
Dnes jsme se probudili do překrásného rána, které se podobalo spíše už krásnému tichému, slunnému jarnímu dni.
Dnes je 19. února a tak si říkám, jak asi v zemi od nás na sever ve starém křesťanském Irsku slaví svátek svatého Patrika – u nich je to veliký a státní svátek. Tedy bratři a sestry, slavte z celého srdce a radujte se v Pánu. To vám přeji
všichni Češi.
Hodně však mě trápí a moc se modlím za skoro naše sousedy malý kousek od nás na krásné a zádumčivé Ukrajině.
Dovedem si skoro všichni představit, jaké to je žít pod ruskou nadvládou a terorem. Moc mě je líto těch dobrých a
poctivých křesťanů i všech lidí, kteří musí takovým soužením projít. Milí bratři a sestry, jsme všichni s vámi a stále
s vámi zůstáváme, budeme se za vás všichni moc modlit a pomáhat vám, jak jen to půjde. Nebojte se ničeho, Pán je
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s vámi stále. Žije u nás také hodně lidí a setkáváme se s nimi třeba jako s lékaři či sestrami, sanitáři, i dělníky na různých pracovištích a jsou to opravdu dobří a poctiví lidé. Vás všechny, kteří se s nimi setkáte prosím, projevte jim svůj
soucit a lásku, ať mají ten svůj život o trochu lehčí. Vždyť doma na Ukrajině zanechali třeba svoje děti, manželky,
rodiče a prarodiče a mají z toho velikou bolest a starosti. Nemohu však pochopit, proč ruský stát stále touží zabírat
oblasti na západ od svých hranic, vždyť území, které má je nejbohatší na celé planetě Zemi a jeho cena je nesmírná.
Jen ji dobře a s mírou využívat ku prospěchu svých občanů a celého státu. Není to snad tím, že pro slávu a pýchu těch
mocných zapomněli na Boha? A tak jménem všech křesťanů vás moc všechny Ukrajince zdravíme a máme vás moc
rádi a stále se za vás modlíme. A nebojte se ničeho, Pán je stále s vámi.
Také bychom měli zmínit sv. Otce Františka. S tou synodou nám mnohým zamotal dost hlavu, než jsme pochopili,
co vlastně nám tím chce říci. Synoda vlastně znamená jít cestou spolu. A připouští, že by mohli i obyčejní lidé vznášet
připomínky k životu církve. My staří už bychom se měli jen za to více modlit a podle toho se chovat. Ale na vás mladých a mladších je konat. Co tedy ještě máme za úkol my staří? Držet při sobě v dobrém i zlém a vzájemně se povzbuzovat a mít se mezi sebou rádi. A vy mladší a mladí vymýšlejte, jak zlepšit náš nemocný svět. Jak pomoci těm
nejpotřebnějším a lidem postaveným mimo společnost a postiženým dětem. Tedy Pán vám všem pomáhej a Duch
Svatý vám všem na této cestě osvěcuj váš rozum a vaši lásku a víru. Svatý Otec František je 100% veden Duchem
Svatým s je ten nejmodernější a nejlepší papež naší církve.
Také nesmím zapomenout pozdravit vás všechny bratři a sestry a zvláště děti a naše milé a hodně ministranty. Moc
vám za vše děkujeme a Pán vám všem dobrem odplatí.
Pana faráře a bratry jáhny též zdravím a za vše děkujeme.
Krásnou dobu postní a radostné velikonoční svátky 2022.
S.P.

Kalendář

Proseč intence a čtení

NE 6. 3.

1. neděle postní

6.3.

Proseč:

7.3.

Čtení a žalmy cyklus C

8.00 mše sv.

Nové Hrady: 9.30 mše sv.

ST 9. 3.

Perálec:

11.00 mše sv.

10.3.
11.3.

Proseč:

17 – 19 svátost smíření, adorace

13.3.

Perálec:

17.00 svátost smíření
18.00 mše sv.

NE 13. 3. 2. neděle postní
Proseč:

8.00 mše sv.

Nové Hrady: 9.30 mše sv.
Perálec:

11.00 mše sv.

NE 20. 3. 3. neděle postní
Proseč:

8.00 mše sv.

14.3.
16.3.
17.3.
18.3.
20.3.
21.3.
23.3.

Nové Hrady: 9.30 mše sv.
Perálec:
PÁ 25. 3.

11.00 mše sv.

24.3.

Slavnost Zvěstování Páně

25.3.

Nové Hrady: 8.00 mše sv.

27.3.

Proseč:
SO 26. 3. Chotovice:

18.00 mše sv.
9.00 postní duchovní obnova (P. Jan Linhart)

NE 27. 3. 4. neděle postní
Proseč:

8.00 mše sv.

28.3.
1.4.
3.4.

Nové Hrady: 9.30 mše sv.
Perálec:

ti

PÁ 1. 4.

11.00 mše sv.

Nové Hrady: 17.00 mše sv.

4.4.
8.4.

Za Josefa Bílka, manželku, dva syny a
celou rodinu.
Za Miroslava Vobejdu, rodiče a celou
rodinu.
Za Jiřího a Jindřicha Bulvovy.
Za Josefa a Marii Dostálovy, živé i zemřelé toho rodu.
Za Josefa a Boženu Souklovy a celou
rodinu. čt: rodina Soukalova
Za syna Josefa Košnara a rodiče z obojí
strany.
Za Josefa Odehnala a rodiče z obojí
strany.
Za Josefa Bureše a rodiče.
Za Josefa Bílého, manželku, rodiče a
sourozence.
Za Josefa Roušara, manželku a celou
rodinu. čt: rodina Roušarova
Za rodiče, dě a vnoučata, za dar víry
pro rodinu.
Za Josefa a Emilii Nešetřilovy a požehnání pro celou rodinu.
Za Annu Macháčkovou, manžela, syna a
oba zetě.
Za Josefa Stříteského, manželku a živé i
zemřelé toho rodu.
Za Josefa Mence a ten rod.
čt: Zelenková Marie, Řebíčková Marie
Za Václava Košnara, manželku a syny.
Za Jaroslavu Němcovou, manžela a celou
rodinu.
Za Martu Štěpanskou, manžela a syna,
za živé a zemřelé toho rodu.
čt: Groulová Marcela, Vobejdová Božena
Za sestru Majellu Feltovu.
Za Alenu Šlapkovu, manžela a celou
rodinu.

BŘEZEN | ČERVEN 2022

9

SO 2. 4.

Chotovice:

NE 3. 4.

5. neděle postní
Proseč:

16.30. mše sv.
8.00 mše sv., celodenní adorace

Nové Hrady: 9.30 mše sv.
ST 6. 4.

Perálec:

11.00 mše sv.

Perálec:

17.00 svátost smíření
18.00 mše sv.

SO 9. 4.

Proseč:

9.00 velikonoční svátost smíření

NE 10. 4.

6. neděle postní – Květná neděle
Proseč:
8.00 mše sv.
Nové Hrady: 9.30 mše sv.
Perálec:
11.00 mše sv.
Nové Hrady: 14.00 křížová cesta
15.00 velikonoční svátost smíření

ČT 14. 4.

Zelený čtvrtek
Proseč:

18.00 mše sv. na památku Poslední večeře Páně

Nové Hrady: 16.00 mše sv. na památku Poslední večeře Páně
PÁ 15. 4.

Velký pátek
Proseč:

18.00 Velkopáteční obřady

Nové Hrady: 15.30 Velkopáteční obřady
SO 16. 4.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – vigilie
Proseč:

20.30

Nové Hrady: 18.00
NE 17. 4.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Proseč:

8.00 mše sv.

Nové Hrady: 9.30 mše sv.
Perálec:
PO 18. 4.

11.00 mše sv.

Velikonoční pondělí
Proseč:

8.00 mše sv.

Nové Hrady: 9.30 mše sv.
NE 24. 4.

2. neděle velikonoční
Proseč:

8.00 mše sv.

Nové Hrady: 9.30 mše sv.
Perálec:
NE 1. 5.

11.00 mše sv.

3. neděle velikonoční
Proseč:

8.00 mše sv.

Nové Hrady: 9.30 mše sv.

ST 4. 5.

Perálec:

11.00 mše sv.

Paseky:

14.00 májová pobožnost

Proseč:

17 – 18 svátost smíření, adorace

Perálec:

17.00 svátost smíření

ti

ti

ti

ti

ti

tí

18.00 mše sv.

www.farnispolecenstvi.cz
10.4. Za Jana a Emilii Feltlovy a požehnání
pro celou rodinu.
čt: manželé Špíchalovi ml.
13.4. Za Josefa a Emilii Nešetřilovy a požehnání pro celou rodinu.
14.4. čt: manželé Košňarovi od křížku
15.4. čt: Odehnalová Andrea, Odehnalová
Marta
16.4. 1. čt: Talácková Kristýnka,
2. čt: Skalník Filip, 3. čt: Talácková
Míša, 4. čt: Rejman Dominik,
5. čt: Roušarová Zuzka, 6. čt: Jána
Jaroslav, 7. čt: Košňarová Iva,
Epištola: Roušar Josef ml.
17.4. Za Vojtěcha Košňara a rodiče Soukalovy
a Košňarovy. čt: rodina Košňarova
18.4. čt: manželé Dastychovi
20.4. Za Boženu Bílou, manžela, rodiče a
sestru.
22.4. Za Jiřího Šplíchala, jeho rodiče a celou
rodinu.
24.4. Za rodinu Částkovu, živé a zemřelé,
za sestru Charitas. čt: rodina Břeňova
25.4. Na poděkování.
29.4. Za Julii Javůrkovou, zemřelé dě .
1.5. Za Lukáše Hromádku, otce a požehnání
pro celou rodinu. čt: Hromádková
Božena, Halámková Libuše
5.5. Za Martu Zelenkovou, manžela, vnuka a
zeťové.
6.5. Za Marii a Stanislava Soukalovy.
8.5. Za Josefa Víška a celý rod.
čt: rodina Víškova
9.5. Za Fran šku Zavadilovu, manžela a
celou rodinu.
11.5. Za Jaroslava a Boženu Melicharovy a
celou rodinu.
13.5. Za Jana Černého, otce a požehnání pro
celou rodinu.
15.5. Za rodinu Doubravovu, Feltlovu, Němcovu, Novotných, živé i zemřelé.
čt: Davidová Eva, Sodomková Marie
18.5. Na poděkování.
20.5. Za Jana Košňara, rodiče, bratra Mar na
a Boží požehnání pro celou rodinu.
21.5. Za Antonína Javůrka, zemřelé dě .
22.5. Za Jaroslava a Marii Macháčkovy, jejich
dva zetě, vnuka a rodiče z obojí strany.
čt: Boš k Jan, Hromádková Jana
24.5. Za Jarmilu Malinskou, manžela a syny.
26.5. Prosba o Boží pomoc a dar víry pro dě
a vnoučata.
6.6. Za Marii Dastychovou, manžela a sourozence.
12.6. Za rodiče Javůrkovy. čt: Odehnalová
Andrea, Rabová Eva
17.6. Za Helenu a Aloise Šplíchalovy, syna
Jiřího a celou rodinu.
19.6. čt: Rejmanová Marie, Drahošová Jana
20.6. Za Jaroslava Vobejdu, manželku, syna a
celou rodinu.
24.6. Za Jiřího Černého, otce a požehnání
pro celou rodinu.
26.6. Za Bohuslava Hromádku, syna Lukáše a
požehnání pro celou rodinu.
čt: Hromádková Božena, Halámková
Libuše
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Nové Hrady: 17.00 mše sv.

SO 7. 5.

Chotovice:

NE 8. 5.

4. neděle velikonoční
Proseč:
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SO 14. 5. Nová Ves:

8.00 mše sv.

17.00 poutní mše sv. + májová pobožnost
8.00 mše sv.

Nové Hrady: 9.30 mše sv.
Zderaz:

13.3.
20.3.
27.3.
3.4.
10.4.

11.00 poutní mše sv.

SO 21. 5. Česká Rybná: 14.00 poutní mše sv. + májová pobožnost
NE 22. 5. 6. neděle velikonoční
Proseč:

6.3.

11.00 mše sv.

NE 15. 5. 5. neděle velikonoční
Proseč:

Nové Hrady intence a žalmy

16.30. mše sv.

Nové Hrady: 9.30 mše sv.
Perálec:

www.farnispolecenstvi.cz

14.4.
15.4.
16.4.

8.00 mše sv.

Nové Hrady: 9.30 mše sv.
Perálec:

11.00 poutní mše sv.

Nové Hrady: 17 – 18 svátost smíření, adorace
ČT 26. 5. Nanebevstoupení Páně
Proseč:

NE 29. 5. 7. neděle velikonoční
Pouť farnos na Chlumek u Luže - 12.00 mše sv.
Perálec:

18.4.
24.4.

18.00 mše sv.

Nové Hrady: 8.00 mše sv.

ST 1. 6.

17.4.

17.00 svátost smíření

1.5.
8.5.
15.5.

18.00 mše sv.

22.5.
5.6.

PÁ 3. 6.

Nové Hrady: 17.00 mše sv.

12.6.

SO 4. 6.

Chotovice:

NE 5. 6.

Slavnost Seslání Ducha Svatého
Proseč:

16.30. mše sv.
8.00 mše sv.

Nové Hrady: 9.30 mše sv. - první svaté přijímání
Perálec:

mše sv. nebude

Proseč:

17 – 19 svátost smíření, adorace

NE 12. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice
Proseč:

8.00 mše sv.

Nové Hrady: 9.30 mše sv.
Perálec:

11.00 mše sv.

NE 19. 6. Slavnost Těla a Krve Páně
Proseč:

10.00 mše sv.

19.6.
26.6.

Za Josefa Macáka, vnuka a rodiče z obojí
stran, za živou rodinu Macákovu a Nešporovu.
Za rod Novotných, Kubešu a Vostrčilu.
ž: Romana Poslušná
Za Josefa a Miladu Andrlovy, vnučku Laďku,
rod Andrlu a Šlégru. ž: Michal Novák
Za Josefa a Marii Burešovy, rodiče a sourozence z obojí strany. ž: Karel Vopařil
Za Václava a Marii Abrahamovy a rodiče
z obojí strany. ž: Vendula Nováková
Za Marii Halouskovou, manžela, Marii Víškovou, manžela a syna Ladislava.
ž: Dáša Nováková
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 rodinu Cibulkovu, celý rod a duše v očistci.
ž: Vendula Nováková
ž: Pavla Bubnová
Za Jaroslavu a Marii Holomkovy a rodiče
z obojí strany. ž: Karel Vopařil
Za Jaroslava Vícha, rodiče a celý rod Víchu a
Duchoslavu. ž: Dáša Nováková
Za Ludvíka a Marii Mihovy, sourozence a
rodiče z obojí strany. ž: Romana Poslušná
Za Tomáše Binka a jeho rodinu.
ž: Michal Novák
ž: Petr Poslušný
Za manžele Novotnovy, dě , vnoučata a
pravnoučata. ž: Vendula Nováková
Za Kateřinu Jandovou, manžela a syna Jana.
ž: Karel Vopařil
Za Zdeňka Sokola, rodiny jeho dě a vnuka
Tomáše. ž: Dáša Nováková
Za Jaroslava Stoklasu a jeho živou rodinu,
rodiče z obojí strany, za manžele Beránkovy a
duše v očistci. ž: Romana Poslušná

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

Nové Hrady: 8.00 mše sv.
Perálec:

mše sv. nebude

NE 26. 6. 13. neděle v mezidobí
Proseč:

8.00 mše sv.

Nové Hrady: 9.30 mše sv.

tí

ti

tí

Perálec:

11.00 poutní mše sv.

Uzávěrka příštího vydání bude
12. 6. 2022
e-mail pro posílání příspěvků:
fs@1969.cz

