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Milí přátelé,  

čas liturgického mezidobí se pomalu naplňuje, blížíme se k jeho konci. 
Než k němu dojdeme, musíme na přelomu října a listopadu projít časem du-
šičkovým, kdy budeme slavit svátek Všech svatých a vzpomínat na všechny 
věrné zemřelé. A my věříme, že smrt je koncem, který v sobě nese nový začá-
tek, nové zrození. V tyto dny se nemusíme zabývat jenom vzpomínkami 
na ty, kdo nás předešli na věčnost, ale můžeme se věnovat i sobě samým. 
Třeba něco ze svého života, něco, co nás tížilo, můžeme nechat odejít, aby-
chom si připravili prostor pro příchod nového. Není dobré lpět na starém 
a bránit tím příchodu něčeho nového. 

Tyto myšlenky mě přivedly ke starozákonní knize Kazatel, kde ve třetí kapitole je uvedeno: „Všechno má urče-
nou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas k narození i čas k umírání, čas k sázení i čas ke sklízení zase-
tého, čas k boření i čas ke stavění, čas k pláči i čas k smíchu, čas k nářku i čas k tanci, čas k milování i čas k nená-
vidění …“ V uvedeném známém úryvku nám Kazatel připomíná, že všechno má svůj čas. Je proto důležité rozpoznat 
dobu, ve které žijeme, abychom věděli, jak a co máme konat. Nemá smysl sít semena, nebudou-li zavlažovány vodou; 
nemá smysl truchlit na svatbě, pohoršíme tím druhé; nemá smysl přestavovat nábytek, budeme-li se stěhovat. A brzy 
zjistíme, že byl „čas mlčet“, když v době našeho vysvětlování nás většina lidí přestane poslouchat.  

Kazatel také připomíná člověku jeho pomíjivost, aby před ním naopak jasně vystoupilo to, co nepomíjí, to, co dává 
naději. Bůh a jeho dílo, to je jediná jistota, na které lze postavit svůj život. 
Často slyšíme od lidí různého věku – „nemám čas, nemám vůbec čas“.  Zvláště rádi to říkají ti starší, a přitom to 

tak není. Času máme všichni stejně, jen je potřeba ho správně využít. Jeden kněz vzpomínal, že prof. P. Douša, který 
byl spirituálem v  kněžském semináři českobudějovické diecéze, kladl na srdce svým bohoslovcům: „Čas je to jediné, 
čeho máte dostatek! Jen je potřeba zajistit, abyste konali právě to, co je vhodné a čeho je zapotřebí.“ 
Čas plyne, aniž bychom byli schopni ho ovlivnit. Někdy nám může připadat, že se nezadržitelně a zběsile řítí. 

Člověk ve své mysli může plánovat, snít o budoucnosti, ale vše se mu nakonec může vymknout z rukou. Životní zku-
šenosti ukazují, že naše propočty jsou jen velmi málo pravděpodobné a že téměř vždy býváme překvapeni či zaskoče-
ni novými skutečnostmi. Nezbývá než jediné - spoléhat na Boha. A když si člověk toto všechno uvědomí, když začne 
vnímat krásu Božího díla, pak se musí sklonit před Bohem v bázni. Žít v bázni před Bohem, to znamená žít s úctou 
vůči tomu, který zůstává na věky. Žít s důvěrou, že jsem a navždy zůstanu v rukou věčného Boha. Mějme takovou 
důvěru, vždyť On má s každým z nás svůj plán.  

Ať vám všem na životní cestě Pán žehná! 
Jáhen Josef 

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ 
Proseč | Nové Hrady | Perálec

Misijní den 2022 v Proseči 

do
br

ov
ol

ný
 p
řís

pě
ve

k,
 n

ák
la

dy
 n

a 
je

de
n 

vý
tis

k 
Kč

 1
5.

-



ŘÍJEN | LISTOPAD 2022 2 www.farnispolecenstvi.cz

Misijní den 2022 v Proseči 
V sobotu 24. 9. 2022 se v naší farnosti konal NÁRODNÍ MISIJNÍ DEN, který připravovalo naše Misijní klubko 

Proseč. Naše pozvání přijali Misijní klubka s dětmi z diecéze královéhradecké, českobudějovické, brněnské a arcidie-
céze pražské, národní ředitel Papežského misijního díla dětí Leoš Halbrštát a jeho milá žena Broňa, náš pan farář Vla-
dimír a jáhen Josef. 

Na začátku dne jsme všechny u nás v kostele přivítali africkou písní, při které děti našeho Misijního klubka bub-
novaly a další děti toto bubnování doprovázely hraním na dešťové hole. Následně jsme den zahájili společnou modlit-
bou s naším panem farářem. Leoš a Broňa si s dětmi povídali o zakladatelce PMDD Pauline Jaricot a o tom, jak Pa-
pežské misijní dílo dětí funguje, kde se snaží pomáhat a pustili k tomuto povídání v kostele zábavná a poučná videa. 
Poté naše nejmenší holčičky zatancovaly v sukýnkách pěti misijních barev na písničku “Vzývám a slavím Tvé 
jméno”. 

Po “misijním povídání” v kostele následoval hlavní bod programu - Běh pro misie s Pauline Jaricot. Byli jsme 
rozděleni do 5 týmu podle misijních barev. Běhali jsme různě dlouhé trasy od 200 m pro nejmenší, 800 m, 1 000 m až 
po nejdelší trasu 1 400 m. Běhaly děti od nejmenších až po nejstarší jako o život. Za každých naběhaných 10 km jsme 
dostali 5 “korálků” do růžence a následně jsme takto “vyběhali” a poskládali všechny 3 růžence - radostný, bolestný 
i slavný. Běhalo celkem 85 dětí a byla velká radost vidět běhat i dospěláky, kteří neodolali a často se k dětem rádi 
k běhu přidávali. Společně jsme naběhali neuvěřitelných 288 km! 

Po tomto běhu se ještě uskutečnil štafetový Luční závod o putovní misijní pohár, který u nás v Proseči čekal, 
do jakého “klubka” poputuje dál. Ten si po zaslouženém vítězství odvezlo Misijní klubko ze Rtyně v Podkrkonoší. 
Radost dětí z výhry byla veliká! 

Po běhání následoval oběd na farní zahradě včetně opékání špekáčků, kafe a koláčků, kremrolí a dalších různých 
dobrot. Odpolední program se skládal z několika aktivit. Děti si mohly vyrobit různé figurky pro hru “růženec”, ná-
ramky s rybkou, vlastnoručně vyrobené odznáčky nebo růženec z korálků. Náš kostel mohly děti blíže poznat během 
hry “Detektiv v kostele” a nechyběla ani možnost prohlídky kostelní věže se zvonem. Po celý den byla možnost na-
vštívit Misijní jarmark s výrobky nejen od našich dětí, ale i od dětí z jiných Misijních klubek. K zakoupení byly vlast-
noručně vyráběné výrobky a misijní materiály včetně nového Misijního kalendáře na rok 2023 a knížky o Pauline 
Jaricot. Velmi děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli dobrovolným finančním darem, který zasíláme na pomoc 
dětem! 

Vrcholem celého dne byla mše svatá spojená s přijetím dětí do Papežského misijního díla dětí. Novými misionáři 
se stalo celkem 31 dětí z různých Misijních klubek! :) Slavnostní slib zakončila Hymna Papežského misijního díla dětí 
“Pošli mě, půjdu já”. O hudební doprovod se postaraly maminky a děti z naší farnosti, které v kostele vystupovaly 
poprvé. 

Celý den se moc vydařil, cítili jsme, jak Pán žehnal celému dni včetně slunečného počasí a věřím, že jsme si ho 
všichni moc užili a do svých domovů se vrátili naplněni požehnáním a radostí. 

Chtěli bychom ze srdce poděkovat Oblastní charitě Nové Hrady za zajištění občerstvení skrze potravinovou sbír-
ku, našim farnicím za výborné dobroty, panu fotografovi za celodenní dokumentaci (fotky najdete na farním webu), 
panu faráři za “misijní podporu” v naší farnosti a všem, kteří nám pomohli prožít tento úžasný den. 

Za Misijní klubko Proseč Zuzka Roušarová 
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foto František Skalník 
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Dopis národního ředitele Papežských misijních 
děl k Misijní neděli 24. 10. 2022 

Milí přátelé misií, 
o této neděli budeme slavit jako každý rok Světový den misií, Misijní neděli. Téma „Budete mými svědky“(Sk 

1,8) zvolil Svatý otec s naléhavostí dnešní doby, abychom v duchu těchto slov žili misijní rozměr ve vlastní církvi, 
ve svém okolí, ale také s Církví celosvětovou. 

V letošním roce je pro nás tento den příležitostí, abychom si připomněli několik významných výročí. Je to 400. 
výročí založení Kongregace de Propaganda Fide, dnes nese název Kongregace pro evangelizaci národů, a 200. výročí 
Díla šíření víry, které spolu s Dílem dětí a Dílem sv. Petra apoštola bylo před sto lety uznáno za dílo „papežské“. 

Duch Svatý dovede inspirovat k mimořádnému poslání kohokoli i prosté lidi. Tak to bylo i v případě Pauline Ja-
ricot, která přesně před 200 lety založila Sdružení pro šíření víry. Její blahořečení jsme oslavili letos v květnu ve fran-
couzském Lyonu. Navzdory těžkým zdravotním podmínkám odpověděla na Boží volání tím, že vytvořila modlitební 
síť a sbírku na misie, aby se tak věřící mohli 
aktivně účastnit misie „až na konec země“. 
Z tohoto geniálního nápadu vznikl Světový 
den misií. Ten slavíme každým rokem 
a sbírka z každého společenství je určena 
pro všeobecný fond tohoto díla, díky kte-
rému papež podporuje misijní aktivity. 

Za modlitby a veškerou podporu papež-
ských misií Vám upřímně děkuji. Z fondu 
Papežského misijního díla šíření víry v Čes-
ké republice jsme v letošním roce pomohli 
chudým lidem v Zambii, Bangladéši, Indii, 
na Srí Lance, Paraguayi a Papui Nové Gui-
nei částkou skoro 17 milionů korun. V těch-
to zemích podporujeme katechisty, místní 
křesťanská rádia, stavby a opravy kostelů, 
řeholních domů a kaplí. Pomáháme lidem 
zlepšovat životní podmínky, vzdělávat se a 
více poznávat Boha. Podáváme pomocnou 
ruku všem potřebným. 

Papež František, jak na sebe prozradil 
v Poselství k letošní Misijní neděli, má vel-
ký sen. Sen o misijní církvi a o novém ob-
dobí misijní činnosti křesťanských komunit 
podle Mojžíšovy prosby za Boží lid: „Kéž 
by Hospodin udělal z celého národa proro-
ky“ (Nm 11,29)! Pomozme tento jeho sen 
uvádět ve skutečnost a buďme všichni tím, 
čím už díky křtu jsme: Pánovi proroci, svěd-
ci, misionáři! Přinášejme svědectví v síle 
Ducha Svatého až na konec země. 

Za Vaši snahu být misionářem ve svém 
okolí a štědrost při misijní sbírce Vám děku-
je a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná 

jáhen Leoš Halbrštát 
národní ředitel 

Papežských misijních děl v České republice 

Naše Misijní klubko se též zapojí do slavení Misijní neděle, 
děti budou tančit a bubnovat, též pro vás chystají misijní jarmark. 

Srdečně vás zveme ke společnému slavení mše svaté v neděli 23.10. 2022 v Proseči.
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Jak mi patálie s mobilem pomohly otevřít oči 

Na konci školního roku se mi podařila taková věc: svou neodbornou manipulací jsem si v mobilu místo písma 
na ,,klávesnici“ změnila absolutně veškerý text. Z češtiny na ukrajinštinu. Přesněji řečeno z latinky na cyrilici. Z mo-
bilu, který jsem byla jakž takž schopná ovládat se stala nepotřebná věc, protože jsem naráz nerozuměla vůbec ničemu 
díky jiné řeči. 

Po marných pokusech doma jsem druhý den vyrazila k odborníkům a tam paní, která těmhle věcem rozumí, po-
kračovala v ,,lámání hlavy“.  Mluvila na mne tím ,,ajťáckým nářečím“, kterému nerozumím – snad jsem chápala jen 
slovo PIN. Tvářila se, slušně řečeno rezervovaně a svým výrazem mě vůbec nešetřila. Několikrát mi vrátila mobil 
zpět, že to nejde anebo bude muset všechno vymazat, aby se přístroj znovu zprovoznil. Nejsem závislá na jeho ,,chyt-
rosti“. Ale mám v něm desítky fotek, kontakty, kalendář s akcemi, nahraný rozhovor s už nežijícím tatínkem. Takže 
ve mně pořádně hrklo. 
Říká se, že kdo uteče, vyhraje. Ale zvolila jsem opačnou strategii a seděla jsem tam jako pecka, dokud tu dobrou 

ženu nakonec nenapadlo řešení, jak mi mobil zprovoznit, aniž by se musel jeho obsah totálně vygumovat. 
Proč se rozepisuji o takové trapné události? Protože se mi stalo, pochopitelně v nesrovnatelně menší míře to, co 

těm, jejichž řečí jsem si odpravila mobil. Během okamžiku přišli o své kontakty, fotografie i naplánované akce. Muse-
li čelit rezervovaným úředníkům a poslouchat řeč, které nerozumí. A doufat, že jim někdo pomůže. Ano, jde o ukrajin-
ské uprchlíky, spíše uprchlice. 

Určitě mi někdo může oponovat, že to tak není a že to nejsou žádní chudáci. Že u nás jsou jen ti bohatí, nebo ti, co 
si chodí jen pro příspěvky, nebo ti, co se neumí chovat anebo pracovat. Protože to někdo říkal anebo protože mají 
špatnou zkušenost. Tedy já sama to už párkrát zaslechla. A možná, že to v některých případech i tak je. Ale lež je vel-
ká umělkyně. Dokáže slabost jednoho nebo několika upravit tak, aby to vypadalo, že to tak dělají všichni. Teď před 
volbami toho na tohle téma uslyšíme víc než dost.  

Takže bych chtěla prosit, abychom nepřestávali s pomocí s jejich začleněním do naší společnosti. Zvát zvláště děti 
do dětských skupin jako je např. Skaut a nenechat se odradit, když to nepůjde snadno. Nemusí to být zrovna evangeli-
zace, proč Ukrajinky zveme mezi sebe. Ženy, které se samy s dětmi pustí do cizí země, mají víry dost. A pokud se-
znamování z nějakých důvodů nejde, pak alespoň nedávat najevo nesouhlas nebo nesympatie. Protože ačkoliv česky 
ještě většinou neumí dobře - mluvené slovo ani text, tak našemu chování rozumí snadno a výraz v obličeji si umí pře-
číst ještě líp. 

Markéta Požárová 

TV NOE - televize dobrých zpráv 
Přátelé, vy kteří sledujete pořady TV NOE - prosím přidejte se k zástupu těch,          

kteří chtějí pomoci udržet správnou věc - vysílání křesťanské televize.                           
Staňte se i vy členy TV NOE. Podpořte něco, po čem jsme dlouhá léta                            

minulého režimu tolik toužili. Buďme Pánu Bohu za to ze srdce vděčni.                         
Přikládám dopis redaktora TV NOE Petra Kudely, který naléhavě vysílá SOS.                 

Díky váš KaNoe (Kapr TV NOE) Marie Košňarová 

Jak jsem měl oslovit naše nepřispívající diváky 

Jeden z mých kolegů na pondělní poradě radostně sdělil, že jeho pořad pravidelně sleduje určitá zájmová skupina 
čítající přibližně dva tisíce lidí. Na otázku, kolik z nich přispívá na provoz naší televize, pokrčil rameny a odpověděl: 

Dnes již zesnulý arcibiskup Karel Otčenášek byl také tzv. titulárním biskupem 
sužovaného ukrajinského města Chersonu. Prosíme o jeho přímluvu. 

-ms
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„No možná dva a možná ani to ne…“ „Co s tím hodláte dělat?“ „To je jednoduché. Ať Petr napíše do Zpravodaje a 
poprosí, aby nás začali nepřispívající diváci podporovat.“ 

Programová nabídka televize Noe je velmi pestrá. Vysíláme pořady pro různé skupiny diváků: milovníky hudby 
(klasické, folkloru, folku, jazzu, dechové hudby), fajšmekry astronomie, outdoorové nadšence nebo amatérské filmaře 
a jiné. 

Jenže komu napsat? Vám, kteří jste našimi věrnými diváky a podporovateli. Zpravodaj dostáváte a víte, že 
bez pravidelné finanční podpory nemůžeme vysílat? 

Nebo lidem, kteří nás neznají? Jenže ti náš Zpravodaj nedostanou, takže se nedoví, že žijeme jen z darů diváků, a 
proto nemají ani důvod nás podporovat. 

Anebo těm, kteří nás pravidelně sledují a zatím nepřispívají? Ale ti se přece taky ke Zpravodaji nedostanou, navíc 
ani necítí potřebu přispívat. Mnohdy si myslí, že nás podporuje Vatikán nebo místní církev nebo že dostáváme tolik 
darů, že už to přece musí stačit. 

Pravda je ale taková: Měsíční náklady na provoz televize Noe jsou v současné době přes pět milionů korun. Jed-
nou z největších položek z objemu nákladů tvoří vysílací trasy, tedy platby za to, aby se signál ze studia, kaple nebo 
sálu dostal do všech televizorů v celé naší zemi. Další významnou položkou jsou mzdy, nákupy autorských práv, ná-
klady na dabing a podobně. 

Rád bych vám, našim divákům, kteří dostáváte náš Zpravodaj, přispíváte, pravidelně se za nás modlíte a pravidel-
ně o nás povídáte svým blízkým, s velkou vděčností poděkoval za všechnu vaši přízeň a podporu, za vytvářené spole-
čenství. Jsem velmi rád, že jste. A pokud někoho, kdo televizi Noe nezná, předejte mu prosím náš Zpravodaj. 

Děkuji Petr Kudela 

CSM 2022 

Ve dnech 9.-14. 8 jsme se účastnili Celostátního setkání mládeže, které se koná 
každých 5 let a letos se konalo v Hradci Králové. Na každý den bylo dané téma. 
Každý den jsme začínali ranní modlitbou a katechezí, poté následovaly diskuzní 
skupinky, ve kterých jsme byli s náhodnými lidmi z různých diecézí a povídali 
jsme si o daném tématu. Po skupinkách byla mše svatá, která se konala u hlavního 
pódia, kde bylo všech skoro 4 000 lidí. Odpoledne jsme si mohli vybrat z velké 
nabídky přednášek. Večer pak byla společná modlitba a večerní program. V pátek 
vystoupila slovenská skupina Godzone. Po celou dobu setkání vládla příjemná 
atmosféra a bylo skvělé každý den trávit s Bohem a spoustou dalších věřících lidí. 

M. 

Orelský cyklovýlet 2022 

Dne 19. 6. se uskutečnil cyklovýlet. Sešli jsme se po obědě u kostela, kde jsme cyklovýlet zahájili modlitbou s dě-
dečkem jáhnem. Vyjeli jsme směr Martinice, kde byla první zastávka na limče. Odtud jsme vyjeli směr budislavský 
lom. Cestou jsme se zastavili u Kolajovy studánky a u pomníku Kpt. Jana Zikla. U budislavského lomu jsme si dali 
zastávku. Šli jsme se podívat blíž, kde jsme se snažili dohodit co nejdále kamenem. Od lomu jsme se vydali k budi-
slavským rybníkům, kde jsme si dali odpočinek a sušenky. Odtud jsme jeli do Proseče přes Pánův kopec. Příště poje-
deme zase a doufáme, že se přidají další cyklisté. 

Michaela Košňarová 
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Svěcení nového oltáře v Litomyšli 

Ať tento oltář je pro nás znamením Krista, z jehož probodeného boku vytryskla krev a voda, pramen a počátek 
svátostí Církve. Ať je stolem prostřeným k hostině, k níž máme zasednout spolu s Kristem, kde ti můžeme svěřit své 
starosti a posilnit se na další cestu. (část modlitby při svěcení oltáře) 

V sobotu 10. září zažila litomyšlská farnost největší událost letošního 
roku. V proboštském a kapitulním kostele Povýšení sv. Kříže byl při slav-
nostní mši svaté, kterou celebroval královéhradecký biskup Mons. Jan 
Vokál, posvěcen nový oltář. Při liturgii, které se účastnila i řada kněží 
z okolí, byl posvěcen i nový sedes a ambon. 

Litomyšlské proboštství se rozhodlo pro pořízení nového oltáře, který 
bude lépe vyhovovat liturgickým předpisům a bude také představovat 
soudobé dílo v souvislosti s historickým gotickým prostorem. Nebude to 
již oltář provizorní, přestavitelný, ale bude pevně spojen s podlahou kos-
tela. Návrh na nový oltář vybrala již vloni odborná komise sestavená 
za tímto účelem, a to nejen z řad odborníků na liturgiku a představitelů 
farnosti, ale i z řad historiků umění, restaurátorů a památkářů. 

Autorem nového oltáře, který byl vybrán z deseti dalších návrhů, je sochař Štěpán Jílek. Jeho návrh vychází ze zá-
kladního symbolu křesťanství, trojúhelníku, symbolu Boží trojjedinosti. Záměrem autora bylo, aby z oltáře, sedesu i 
ambonu vyzařovala jednoduchost a čistý dojem a aby byla symbolizována skromnost, jako protiváha bohaté gotice. 

Oltář je vyrobený z vyhnánovského pískovce, který má velmi jemnou strukturou. Podle autorů se tento materiál 
velice dobře hodí do prostoru kostela. Ze stejného materiálu je vyroben nový  ambon i sedes. Při obřadu uložil pan 
biskup do oltáře ostatky sv. Viktorína z Amiterna, raně křesťanského mučedníka ze 14. století, který je patronem nejen 
kostela, ale i Litomyšle. Ostatkový kámen, kterým jsou ostatky zakryty, je vyroben z ušlechtilého alabastru. 

Ve své homilii pan biskup připomněl význam a tajemství křesťanského oltáře. Řekl, že oltář plní úlohu stolu oběti 
i velikonoční hostiny, je obětním oltářem, na kterém se bude stále svátostně zpřítomňovat oběť kříže, dokud Kristus 
nepřijde ve slávě. Je stolem, u kterého se shromažďují věřící, aby Bohu vzdávali díky a přijímali Kristovo tělo a 
krev. Ve všech kostelech je tedy oltář středem díkůvzdání, kterým je eucharistie. Oltář je znamením samého Krista, 
proto platí, že oltář je Kristus. 

Na závěr liturgie pan biskup požehnal i opravené obrazy křížové cesty v kostele. 
Po slavnostní mši svaté následovalo pohoštění a zahradní slavnost ve farní zahradě, která byla spojená s rozlouče-

ním s P. Karlem Dvořákem. P. Dvořák odchází do Letohradu, kde bude vykonávat službu administrátora farnosti (což 
je místo, kde působili i prosečští kněží - P. Petr Ducháček a P. Josef Roušar). 

Jáhen Josef
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Zveme Vás jménem Orel jednoty Proseč 

a Misijního klubka na  

PUTOVÁNÍ ZA MIKULÁŠEM  

v neděli 4. 12. 2022 od 15:00 hodin 

Opět budeme společně pěšky putovat 

za sv. Mikulášem do nedalekého lesa. 

Sejdeme se před farou v Proseči. 

Děti se cestou budou moci dozvědět 

něco ze života svatých 

a na konci naší cesty je čeká odměna.

Poutní mše svatá v Příluce 
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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 13. 11. 2022 
e-mail pro posílání příspěvků: fs@1969.cz

NE 9. 10. 28. neděle v mezidobí – bohoslužby jako obvykle

NE 16. 10. 29. neděle v mezidobí – bohoslužby jako obvykle

posvícení v Nových Hradech a v Perálci

PÁ 21.10. Budislav: 17.30 Ekumenická bohoslužba pro skauty

NE 23. 10. 30. neděle v mezidobí - Misijní neděle

bohoslužby jako obvvykle

Nové Hrady: 17 – 18 svátost smíření, adorace

ST 26. 10. - NE 30. 10. Podzimní prázdniny pro mládež

NE 30. 10. 31. neděle v mezidobí – bohoslužby jako obvykle

Proseč: 16 – 18 svátost smíření, adorace

ÚT 1. 11. Slavnost Všech svatých

Perálec: 16.00 mše sv. + pobožnost na hřbitově

Nové Hrady: 17.15 mše sv.
Proseč: 18.30 mše sv.

ST 2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Nové Hrady: 16.15 pobožnost na hřbitově

16.30 mše sv.

Proseč: 18.00 mše sv.

19.00 pobožnost na hřbitově

SO 5. 11. Chotovice: 16.30 mše sv. + pobožnost na hřbitově

NE 6. 11. 32. neděle v mezidobí

Proseč: 8.00 mše sv.

Nové Hrady: 9.30 mše sv.

Chotovice: 11.00 mše sv. - posvícení
ST 9. 11. Perálec: 17.00 svátost smíření

18.00 mše sv.
NE 13. 11. 33. neděle v mezidobí – bohoslužby jako obvykle

SO 19. 11. Chrudim: Vikariátní setkání mládeže

NE 20. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále – bohoslužby jako obvykle

Nové Hrady: 17 – 18 svátost smíření, adorace

NE 27. 11. 1. neděle adventní – bohoslužby jako obvykle

žehnání adventních věnců

Proseč: 17 – 19 svátost smíření, adorace

3.10. Za Annu Bartošovu, manžela, 4 dcery, syna, za zemřelé 
a živé členy jejich rodin.

6.10. Za Annu Krejčovu, rodiče, sourozence a vnuka.
7.10. Za syna Josefa a celou rodinu.
9.10. Za rodinu Novákovu, živé i zemřelé.                               

čt: rodina Šplíchalova
10.10. Za Antonina Haikera a Marii Rešovou s prosbou o dar 

zdraví a Boží pomoc pro Jiřinu Haikeovu.
12.10. Za Josefa Zelenku a jeho rodiče.
14.10. Za rodiče Biberlovy, jejich sourozence a rodiče z obojí 

strany.
16.10. Za Lucii Kučerovu, manžela, rodiče, sourozence z obojí 

strany a 2 vnuky. čt: Davidová Eva, Sodomková Marie
19.10. Na úmysl dárce.
21.10. Za Boženu Baťovu, manžela a dcery.
23.10. Za Annu a Václava Kubíkovy, syna Václava a za živé i 

zemřelé z toho rodu. čt: rodina Kubíkova
24.10. Za Tomáše a požehnání pro celou rodinu.
26.10. Za rodiny Roušarovi a Šplíchalovi, živé i zemřelé.
27.10. Za Josefa Bartoše, manželku a jejich sourozence.
30.10. Na poděkování. čt: Odehnalová Andrea, Rabová Eva
2.11. Za P. Josefa Čechala, živé a zemřelé kněze.
6.11. Za Marii Leclovu, manžela a rodiče, Boží ochranu a dar 

víry pro živou rodinu.                                                               
čt: Roušar Josef, Roušarová Zuzka

11.11. Za Franeška Skálu, syna Leoše a živé i zemřelé toho 
rodu.

13.11. Za Stanislava a Marii Soukalovy.                                          
čt: rodina Soukalova z PodměsI

16.11. Za Jaroslava a Boženu Melicharovy a celou rodinu.
20.11. Za Bohuslava Hromádku, syna Lukáše a požehnání pro 

celou rodinu.                                                                           
čt: Hromádková Božena, Halámková Libuše

23.11. Za Emilii a Josefa Nešetřilovy a celou rodinu.
27.11. Za Stanislava a Marii Soukalovy.                                           

čt: rodina Soukalova z PodměsI

9.10. Za rodiny Tmějovy, Štěrbovy a Špíchalovy.                          
ž: Romana Poslušná

16.10. Na úmysl dárce. ž: Dáša Nováková
23.10. Na poděkování za 50 let manželství. ž: Michal Novák
30.10. Za živé a zemřelé z rodu Bošgků a za farnost.                      

ž: Vendula Nováková
6.11. Za rodiny Sokolových, Kulhavých, Horákovu, Blažkovu a 

Pohorských. ž: Karel Vopařil
13.11. ž: Petr Poslušný
20.11. ž: Romana Poslušná
27.11. Za Václava a Bohumilu Staňkovy, obrácení děg a dar 

víry pro vnoučata. ž: Dáša Nováková

Proseč N. Hrady Perálec
NE 8 9.30 11
PO 8 
ST 18 8.00
ČT 8 
PÁ 18
SO 18

Pravidelné bohoslužby 

Proseč intence a čtení 

Čtení a žalmy cyklus C od 27. 11. A 

Nové Hrady intence a žalmy 

Kalendář 
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