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Milí přátelé, 
člověk má někdy veliké touhy – dokázat něco, co jiný neumí, být naprosto dokonalým ve svém oboru, získat si 

obdiv a úctu ve svém okolí, apod.  Avšak ta touha někdy může přerůst až ve troufalost či pokušení – být tím, který 
všechno vidí a zná, který zná dobré i zlé, a dokonce být tím, kdo určuje co je dobré a co je zlé. Prostě být jako Bůh.  

V poselství Vánoc, ke kterým se kvapem blížíme, se však dovídáme něco zcela opačného. V Božím srdci se zrodi-
la jiná touha - touha být člověkem. Apoštol Pavel říká: „Kristus Ježíš, ačkoliv měl božskou přirozenost, nic nelpěl 
na tom, že je rovný Bohu, vzdal se sám sebe, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako kaž-
dý jiný člověk.” Bůh, který pro nás byl nejdříve vzdálený a nepochopitelný, všechno přesahující, ten Bůh se chtěl stát 
pro lidi srozumitelným, pochopitelným – proto přichází na svět jako křehké dítě, jako dítě bez domova. Bůh, kterého 
nikdy nikdo neviděl, se nám narozením Ježíše Krista stal blízkým. 

Jedna stará legenda vypráví o žákovi, který se ptá svého učitele: „Proč dříve lidé viděli Boha a my ho už nevidí-
me?“ Starý muž odpovídá: „Protože dnes se už nikdo nechce hluboko sklonit.“ V této moudrosti spočívá duch Vánoc. 
Kdo chce pravdivě pochopit dítě v jesličkách, musí se hluboce sklonit. Musí se zmenšit a stát se podobným tomuto 
dítěti. A kdo chce porozumět jeho matce Marii, ten musí nejen něco vědět o pokoře, ale musí se pokorným stát. 

Kdo jste byl v Betlémě navštívit Baziliku Narození Ježíše Krista, tak víte, že člověk nemůže vstoupit dovnitř, aniž 
by nesklonil hlavu. Vchod má výšku jen 135 cm a tedy většinou každý dospělý návštěvník se musí sehnout; podle 
toho se vstupní brána nazývá „bránou pokory“. Je třeba udělat se malým, aby se člověk dostal k místu, kde se objevil 
Bůh jako dítě. Tak veliké je tajemství, že Bůh se stal člověkem. 

Papež František řekl, že když stojíme před jesličkami, rozjímáme o Božím milosrdenství. Jesličky nám připomína-
jí, že Bůh ve svém velikém milosrdenství sestoupil k nám, aby s námi navždy zůstal. Jesličky nám také říkají, že Bůh 
se nikdy nevnucuje silou. Kvůli naší spáse nezměnil dějiny a nevykonal žádný mohutný zázrak. Přišel ve vší prostotě, 
pokoře a mírnosti. 

Přeji Vám všem pokojné, radostné a milostiplné Vánoce a mnoho Božího požehnání do nového roku 2023. 

Váš jáhen Josef 

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ 
Proseč • Nové Hrady • Perálec
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Misijní neděle 
Za doprovodu africké písně, děti z misijního klubka zahájily mši svatou hrou na bubny a dešťové hole. V průvodu 

přinášely kromě obětních darů ještě misijní symboly: zeměkouli, růženec, svíčku a srdce.  Na píseň „Vzývám a slavím 
tvé jméno“ děvčata chválila Pána tancem. Barvy sukní symbolizují barvy jednotlivých kontinentů, kde misie působí. 
Spojením mladších a starších dětí vznikl hudební sboreček, který celou mši svatou doprovázel. Jsme Pánu velmi 
vděční za farní společenství, pana faráře, kterého máme a za to, že můžeme společně slavit mši svatou. 

Letošní jarmark jsme pojali andělsky. Děti pro vás vyrobily různé druhy andílků, které již zdobí vaše domovy. 
Děkujeme za vaši štědrost! Z jarmarku v Proseči a v Perálci jsme na misie odeslali 14.300 korun. Je úžasné, že spo-
lečně s dětmi pomáháte tam, kde to opravdu potřebují. 

Za MK Marie Rejmanová 

 

Misijní klubko zavítalo 
do Žumberka 

Po brzkém obědě jsme svými automobily různých značek putovali ke ko-
stelu všech svatých v Žumberku. Místní farnice nám otevřela kostel a sezná-
mili jsme se s jeho téměř 700letou historií, mobiliářem s mnoha světci a sou-
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časností. Pomodlili jsme se litanie ke všem svatým, misijní modlitbu, zazpívali písně a vydali se na blízkou zříceninu 
hradu Žumberk. Zde děti hledaly atributy svých křestních patronů. Všem se nepodařilo najít svůj atribut, proto pro-
běhla jejich burza. Všichni si tak procvičili znalost atributů mnoha svatých. Další hrou bylo hledání dvojic misijního 
pexesa rozmístěného v severní části hradu. Na hradě nesmí chybět poklad, děti našly dokonce dva! Závěrem proběhlo 
veliké focení a rozjeli jsme se do svých domovů😊 . 

Petr Rejman 

• Hospodářské okénko • 

Přestože je církev společenství založené na duchovní identitě, kterou jí vtiskl Pán Ježíš, žije v pozemských pod-
mínkách a má-li plnit své poslání hlásat Kristovo evangelium, nemůže se vyhnout hospodářským a finančním záleži-
tostem. Ani Pán Ježíš se jim nevyhýbal, když např. platil chrámovou daň nebo rozdával almužny ze společné apoštol-
ské kasy. Majetek proto není pro křesťany „sprosté slovo“, naopak je to výzva ke zodpovědnosti a ke správnému hos-
podaření ve prospěch stanoveného poslání.  

Chtěl bych proto informovat farníky o tom, jakými hlavními hospodářskými a ekonomickými záležitostmi jsme se 
v poslední době v pastorační a ekonomické radě zabývali.  

Proseč - pozemky 

V letošním roce proběhlo několik změn týkajících se 
pozemků prosečské farnosti.  

1) Na žádost města, se souhlasem Biskupství králo-
véhradeckého, byl na město Proseč bezúplatně převe-
den hřbitov vč. márnice. Farnost si přitom vymínila: 
a) bezplatné užívání 3 kněžských hrobů 
b) možnost konání bohoslužeb 
c) zachování kříže na stávajícím místě v centru hřbitova 
d) zachování průchodu na farní zahradu. 

Dále byly s městem směněny některé drobné po-
zemky. Parčík před hřbitovem, který farnost nevyužívá, 
byl směněn za pozemky před areálem fary v ulici Far-
ská (část parkoviště před farou, vjezd do dvora a plocha 
před stodolou až k transformátoru). 

2) Již v lednu 2021 rozhodl soud ve věci určovací 
žaloby ohledně pozemků na Pánově kopci tak, že dot-

čené pozemky byly kdysi převedeny na město Proseč 
neoprávněně. Proto byly přepsány zpět na stát a farnost 
pak zažádala o jejich vydání. K tomu došlo letos v létě. 
Jedná se o cca 1 ha lesa, na který byla uzavřena pach-
tovní smlouva s Diecézními lesy s.r.o. Dále o území 
lomu a jeho okolí (cca 4 ha) a konečně o 7,5 ha luk. 
Louky má propachtovány pan Petr Herynek, se kterým 
jednáme o nové smlouvě. Některé pozemky v okolí 
lomu jsou zarostlé náletovými dřevinami. Budeme hle-
dat způsob jejich využití. V této věci přivítáme vhodné 
návrhy, případně fyzickou pomoc. 

3) Farnost vlastní tři stavební parcely v lokalitě Če-
chalova. Pastorační rada navrhla postupný prodej po-
zemků během několika let. Vedle ceny je důležitým 
kritériem podpora mladých věřících rodin. Biskupství 
s prodejem zatím souhlasí, ovšem trvá na stanovení 
ceny formou soutěže. Spojení těchto dvou koncepcí se 
tak prozatím jeví jako obtížné. 
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Proseč - finanční stránka rekonstrukce fary 

Před deseti lety začal P. Mach s rekonstrukcí proseč-
ské fary. Bylo to odvážné a moudré rozhodnutí. V r. 
2021 bylo v poslední etapě oprav vybudováno nové 
sociální zázemí sálu, schodiště až na půdu, kněžský byt 
vč. koupelny a zateplení půdního prostoru. Celkové 
náklady rekonstrukce činily 3.469.000,- Kč. Díky štědré 
pomoci farníků (sbírky, dary) jsme v r. 2021 z vlastních 
zdrojů uhradili práce za 2.084.000,-Kč. Ostatní pro-
středky jsme si v r. 2021 výhodně půjčili od biskupství 
a z kapitálu získaného prodejem farních pozemků.  

Úročená půjčka od biskupství (1 mil. Kč.) byla far-
ností splacena již na konci roku 2021. Další část této 
půjčky (600 tis. Kč) je bezúročná a biskupství se 
smluvně zavázalo tyto prostředky farnosti sehnat z ji-
ných zdrojů tak, abychom je mohli, coby splátku, vrátit 
do r. 2028. Proto ji nepovažujeme za dluh v pravém 
slova smyslu. Pro přehlednost uvádím, že z této částky 
v současnosti zbývá splatit 410 tis. Kč. Můžeme konsta-
tovat, že rekonstrukce se podařila také díky pomoci a 
vstřícnosti našeho biskupství. 

Zbývající prostředky ve výši 785 tis. Kč jsme si 
půjčili z peněz získaných prodejem některých pozemků 
v lokalitě Čechalova městu a skautům. Podle diecézních 
směrnic tyto prostředky měla farnost použít k nákupu 
nového majetku s výnosovým potenciálem. Biskupství 
nám však poskytlo dočasnou výjimku s tím, že tyto 
prostředky budou farností opět naspořeny a použity 
k nákupu nového majetku nejpozději v r. 2027. Díky 
štědrosti farníků jsme letos na darech a účelových sbír-
kách na splácení dluhu vybrali okolo 200.000,-Kč. 
K tomu můžeme přidat další prostředky z nájmů. Zdá 
se, že ze svého dluhu budeme letos schopni umořit 
300.000,-Kč aniž bychom ohrozili běžný chod farnosti. 
Zbude tedy splatit 485 tis. Kč. K tomu i nadále budou 
sloužit 4 mimořádné sbírky ročně, možnost příspěvku 
formou daru a část peněz z pachtů. Ještě jednou Bůh 
zaplať všem dárcům. 

V této souvislosti bych chtěl farníky požádat o spo-
lupráci při hledání vhodných příležitostí (pozemky, by-
tové prostory atd.), které by v budoucnu farnost mohla 
koupit a z utržených nájmů pak částečně hradit své pro-
vozní náklady. Budu vděčný za vhodné rady a tipy. 

Nové Hrady – údržba potoka 

V minulých dvou letech se obec Nové Hrady pustila 
do budování kanalizační přípojky do Mokré Lhoty. Část 
této stavby vede po farních pozemcích za kostelem a 
farou. Vyšli jsme v této záležitosti obci vstříc a umožnili 
jí stavbu zatížením našich pozemků tímto věcným bře-
menem. Obec na oplátku smluvně převzala do své péče 
koryto potoka vč. údržby stromů a porostu na jeho bře-
zích.  

Nové Hrady – oprava zdi 

V letech 2020–2022 se díky štědrosti farníků, spon-
zorů a dárců, půjčce pana Gustava Poslušného a dota-

cím Odboru památkové péče ve Vysokém Mýtě a Par-
dubického kraje, podařilo provést kompletní opravu 
kritického úseku opěrné zdi bývalého hřbitova v areálu 
kostela sv. Jakuba vč. vstupní brány. Jednalo se o static-
ky rizikový, částečně zřícený úsek. Proto byly tyto prá-
ce neodkladné. Celková cena opravy celého úseku čini-
la 1.171.000,-Kč. Na dotacích jsme získali z minister-
stva kultury 149 tis. Kč, z Pardubického kraje 200 tis. 
Kč, od obcí, sponzorů, soukromých dárců, z výtěžku 
benefičních akcí a farních sbírek se podařilo sdružit 
celý zbytek potřebných financí. V současnosti je dílo 
zhotovitelem (fy Boštík) řádně předáno a zaplaceno, 
vč. vrácení půjčky. Pán Bůh zaplať všem dárcům. 

Zbývá ještě vypořádat věci v katastru, protože podle 
nového zaměření leží cca 20m2 zdi na pozemcích kraj-
ské správy silnic. Jednání v této věci budou pokračovat. 

Nové Hrady – přijetí ukrajinských uprchlíků 

Na návrh některých farníků a povzbuzeni listem 
otce biskupa Jana jsme v březnu ve spolupráci s naší 
charitou nabídli ubytování pro zájemce z Ukrajiny pos-
tižené válečným konfliktem. Udělali jsme tento krok 
jako službu a ve víře v Boží pomoc, protože tehdy ne-
bylo zřejmé, zda tuto iniciativu podpoří také stát. Po-
stupně se zaplnily pokoje v 1. patře fary. Jednalo se o tři 
vícegenerační rodiny (ženy a děti), které byly ochotné 
akceptovat podmínky života ve farní budově. Počet 
ubytovaných je kolísavý (mezi 5 a 11), někteří již faru 
opustili, jiní zůstávají, protože se nemají kam vrátit. Je 
třeba poděkovat zejména paní Víchové, Štanclové a 
Pavlovi Boštíkovi, kteří této službě od začátku věnovali 
spoustu energie a času. Ovšem ne sami. Bylo by těžké 
vyjmenovat všechny farníky, kteří se do této pomoci 
zapojili. Všem patří velký dík. Postupně byl vytvořen 
finanční rámec státní podpory, který v této formě bude 
fungovat do konce roku. Díky tomu jsou náklady spoje-
né s pobytem uprchlíků (zejména topení a energie) po-
kryty. Jak to bude v příštím roce zatím nevíme, ale na-
dále chceme podle svých možností pomáhat a věříme 
v Boží prozřetelnost. 

Nové Hrady – převedení hřbitova v Chotovicích 
do vlastnictví obce 

Podobně jako v Proseči, také chotovický hřbitov byl 
v létě převeden na obec. Farnost má vymíněn průchod 
ke kostelu, možnost bezplatného záboru pozemku nut-
ného k případným opravám kostela, bezplatné odvádění 
srážkových vod se střechy kostela a konání církevních 
obřadů. 

Věřím, že tyto informace pomohou k informova-
nosti ohledně hospodaření ve farnostech. Nejedná se 
o vyčerpávající výčet, jen o ty největší akce co 
do rozsahu a vlivu na další hospodářskou činnost 
farností. Děkuji všem, kteří se modlitbou i konkrétní 
pomocí zapojujete do těchto důležitých aktivit. 

P. Vladimír 
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Křesťanské časopisy pro děti 

Farnost odebírá pro děti časopisy Nezbeda, IN! a Tarsicius. Nezbeda je pro věřící děti, IN! časopis pro náctiletá děvča-
ta a Tarsicius pro ministranty od 9 let. Rád bych povzbudil rodiče, aby zvážili možnost některý z těchto časopisů svým 
dětem objednat. V případě zájmu zašlete jméno a adresu Vašeho dítěte na adresu farnispolecenstvi@centrum.cz 
nebo je vložte do schránky na faře. Časopisy objednáme. Aby odebírání časopisu nepředstavovalo pro rodinu neúnos-
nou finanční zátěž, je příspěvek na časopis dobrovolný. Veškeré další informace o křesťanských časopisech pro děti a 
mládež je možné získat u P. Vladimíra. 

Markéta Požárová 

• Orel jednota Proseč • 

Přijměte pozvání na pravidelná setkání v Orlovně v Proseči. Přijít může opravdu každý. Program připravujeme 
na každý čtvrtek kromě státních svátků a prázdnin. 

Těšíme se na společně strávený čas. Orel jednota Proseč. 

Drakiáda 

CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI 
• Každý čtvrtek od 16:15 – 17:00 
• Pro maminky s dětmi od 2 – 5 let 
• Básničky a písničky s pohybem 
• Cvičení pro malé děti  
• Opičí dráha

SPORTOVNÍ ČTVRTEK PRO DĚTI 
• Každý čtvrtek od 17:30 – 19:00 
• Pohybové hry 
• Florbal 
• Stolní tenis

V neděli odpoledne 
23. 10. 2022 se konala 
Drakiáda u kamenné 
lavičky u koupaliště 
v Proseči. Účastnili se 
farníci i veřejnost. Po-
časí bylo chvílemi až 
dost klidné na pouštění 
draků, a tak účastníci 
využívali každou chvíli, 
kdy foukal vítr. Některé 
draky dostali i pořádně 
vysoko. Přehlídka draků 
byla velmi pěkná a pest-
rá. Děti byly nadšené a 
na závěr dostaly diplom 
a sladkou odměnu. 

Za Orel jednotu Proseč 
Břeňová
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Cesta do Medžugorje 
Říká se, že do Medžugorje se jezdí na pozvání. My ho dostaly a v důvěře se 

vydaly za Matkou Boží, za tou, která se již od roku 1981 zjevuje v malé vesnici 
Bosny a Hercegoviny. Představila se tu jako Královna míru – pokoje. „Drahé 
děti, v této neklidné době přicházím k vám jak Matka, abych vám ukázala cestu 
míru. Miluji Vás nesmírnou láskou a přeji si, abyste viděly ve všech mého Syna 
-  nesmírnou Lásku. Cesta k míru vede jedině, jedině skrze Lásku. Dejte ruku 
mně, své Matce, a dovolte mi, abych vás vedla. Já jsem Královna míru. Děkuji 
vám.“ 

A tato prostá krajina dýchá pokojem, čistotou a něhou Matky Boží. Prošly 
jsme zastaveními na Podbrdo, chodily do kostela sv. Jakuba, spočinuly u sochy 
Ježíše Krista Spasitele ronící olej, došly k Modrému kříži a vydaly se křížovou 
cestou na Križevac. Minuly komunitu Cenacolo, mnoho kněží, řádových sester, 
poutníků a také jednoho poustevníka. Medžugorje – též nazývána „zpovědnicí 
světa“, místo mimořádných milostí, obrácení, zázraků a obnovy. Místo spočinu-
tí. Místo, kde se nebe dotýká země. 

„Drahé děti, veliké věci ve mně učinil Nebeský Otec, jako je koná ve všech 
těch, kteří Ho něžně milují a věrně a oddaně mu slouží. Děti moje, Nebeský 
Otec vás má rád, a skrze Jeho lásku já jsem tu s vámi. Říká vám, proč nechcete 
vidět znamení? S Ním je všechno lehčí. 
I bolest prožívaná s Ním je lehčí, protože existuje víra. Víra pomáhá v bolesti, 
ale bolest bez víry vede k zoufalství. Bolest prožívaná a u Boha snášená pozve-
dá. A což můj Syn svojí bolestnou obětí nevykoupil svět? Já jsem jako Jeho 
matka byla s ním v bolesti a utrpení, jako jsem s vámi se všemi. Děti moje, 
s vámi jsem v životu, v bolesti, v trápení, v radosti a lásce. 

Proto mějte naději. Naděje působí, že pochopíte život. Děti moje, já k vám 
mluvím, můj hlas mluví k vaší duši, moje srdce mluví k vašemu srdci. 

Apoštolové mojí lásky, o, jak moc vás moje mateřské srdce miluje. Jak 
mnohým věcem vás chci naučit. Jak velmi si moje mateřské srdce přeje, abyste 
byli úplní, a to můžete být jen, když ve vás budou sjednocené duše, tělo a láska. 

Prosím vás jako svoje děti, mnoho se modlete za Církev a za její služebníky 
– vaše pastýře, aby Církev byla taková, jakou si ji můj Syn přeje, průzračná 
jako pramenitá voda a plná lásky. Děkuji vám. “ 

(T@P@K) 

A tak Bůh Otec daroval světu dar své něžné uzdravující lásky – náruč Matky.
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Jak příklady táhnou občas jinam 
Mnoho let, s různými pauzami, učím náboženství. Nakolik jsem obohatila děti, které mi ,,prošly rukama" netuším. 

Vím, nakolik obohatily ony mne. A jeden školní rok dokonce i hmotně.  
Jednou, když jsme probírali pokušení na poušti, říkali jsme si, že to není jen záležitost Pána Ježíše, ale hlavně nás 

a to každý den mnohokrát a vždycky je potřeba říct ,,ne!". Hned jsem dala za příklad samu sebe, jak jsem v krámě 
měla pokušení sundat z banánu samolepku, protože je sbírám, ale řekla jsem to nutné: ,,ne". Dětem vyjely oči z důlků 
a musela jsem chvíli vysvětlovat, že jsem opravdu nechtěla odcizit banán, a hlavně jsem nesloupla ani ten papírek. 
Byly to sběratelé kdečeho a tak rychle pochopily. A to tak, že mi až do prázdnin nosily banánové samolepky. Pokaždé 
mě dostalo, s jakou péčí je děti přes týden uchovávaly a pak opatrně předaly. Byly to opravdové dary. Byla v nich 
vzpomínka, péče, čas a snad i sympatie. 

Možná i letos zásilkové služby nebudou stíhat všem krizím navzdory. A přitom u darů by nemělo jít ani o velikost 
ani o nákladnost ani o množství. Darovat někomu čas, úctu nebo pokusit se ho pochopit je obvykle mnohem náročněj-
ší. Konečně Dar všech darů byl všem stejně už darován. Víc nikdo dát nemůžeme. Ale můžeme se Jím nechat neko-
nečně inspirovat. Kéž nám k tomu pomůže i letošní advent. Možná se nám pak podaří trošku se přiblížit k tomu Ta-
jemství a o vánočních dnech nebudeme prožívat frustraci z toho, co všechno jsme zase nezvládli, ale zažijeme skuteč-
né setkání nejen s blízkými, ale i s Ním. 

Markéta Požárová 

 

Říjnový prázdniny v Příchovicích 
Ve středu 26. 10. nás (Zuzku, Dominika a mě) pan 

farář nabral u fary, poté jsme pokračovali do Libeciny, kde 
se přidala Ema, Anet, Helča a pokračovali jsme přímo do 
Příchovic, ,,hurá!“ 😊 Dojeli jsme večer a jelikož probíha-
la mše svatá, šli jsme se projít ke kapličce svatého Gothar-
da. Pomodlili jsme se a vraceli se zpátky. Vzali jsme si 
věci z auta a šli na faru. Po večeři byl program: seznamo-
vání, zpívaní, hry a modlitba. Ve čtvrtek jsme dopoledne 
uklízeli faru a měli témátko o nebi a co je cílem křesťanů. 
Po obědě jsme šli hrabat listí na hřbitov nebo dělat výzdo-
bu na faru. V šest byla mše svatá, po ní večeře a večerní 
program se salesiánkami. Tancovali jsme, hráli hru a poví-
dali si. Večer jsme se společně pomodlili a šli spát. V pá-
tek jsme se šli po snídani projít na horu Jizeru. Byl tam 
krásný výhled, trochu foukalo, ale to nevadilo. Vrátili jsme 
se na oběd a po obědě si vybrali co půjdeme dělat. Mohli 
jsme jít hrát fotbal, volejbal, střílet ze vzduchovky, pouštět 
draky. V šest byla mše svatá. Po večeři jsme hráli scénky 
na přísloví. Bylo to vtipný. V sobotu ráno jsme uklízeli, 
myli okna, řezali a štípali dříví, vařili oběd. Po obědě jsme 
se společně vyfotili, my se rozloučili a jeli domů. 

Anna Rejmanová 

Večer mladých v Hlinsku 
V pátek 4. 11. jsme se s naším panem farářem Vláďou vydali na Večer mladých do Hlinska. Setkali jsme se tam 

s ostatními mladými křesťany z našeho vikariátu, zahráli vtipné hry, zazpívali si spoustu krásných písniček a také 
snědli hodně buchet napečených našimi prosečskými babičkami :). Moc jsme si užili besedu s velmi zajímavým a 
sympatickým politikem, historikem a moderátorem Františkem Talířem, který si s námi povídal o tom, jak on žije víru 
třeba i v té politice. Setkání s ním bylo opravdu inspirující. Celé setkání se vydařilo a moc jsme si ho užili.  

Zuzka Roušarová 
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Jak jsme žili a na co jsme již možná zapomněli. 
V souvislostí s adventním koncertem folkové skupiny Kantoři, který se uskuteční v novohradském kostele 11.pro-

since, se mi vybavila jedna vzpomínka z let již dávno minulých. 
Někdy v osmdesátých letech minulého století, v čase budování „rozvinutého socialismu“ v naší zemi, se konal 

v litomyšlském Smetanově domě vánoční koncert již zmíněné hudební skupiny Kantoři. Nejen, že se zde zpívaly vá-
noční koledy, ale dokonce zde mladý herec předčítal úryvky z bible. Tehdy to pro nás bylo něco naprosto nevídaného 
a sami sebe jsme se ptali co se to děje, když se takto veřejně čte z Písma svatého. S nadšením jsme potom o tom vy-
právěli druhým a v duchu jsme měli radost z toho, že tehdejším mocipánům zase něco uniklo. 

Pro dnešní mladou generaci je to asi trochu nepochopitelné, trochu i úsměvné. Zážitek, který jsme z toho měli, je 
nepřenosný. Ti starší to pochopí, protože tu dobu prožili na vlastní kůži. 

Nedávno jsme slavili 17. listopad jako den boje za svobodu a demokracii. Zkusme se zamyslet nad tím, jaké to 
bylo před 40 lety a jaké máme možnosti dnes. Využívejme tedy nabytou svobodu jak je to jen možné a braňme se ja-
kékoliv jiné nesvobodě, která na nás opět útočí, protože zotročený člověk se lépe ovládá. Především ale povídejme 
dětem a vnoučatům o tom, jak to vše bylo a čeho je třeba se vyvarovat.  

Kdo nezná (zapomíná) svoji minulost, je odsouzen ji znovu opakovat. 
Václav Nádvorník 

• Setkání dětí 22. 10. 2022 • 

• Pozvánky • 

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.
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KONCERT 
DUHA - PĚVECKÝ SOUBOR PROSEČ 

17. 12. 2022 V 17 HOD  

V KOSTELE SV. PROKOPA V CHOTOVICÍCH 

SRDEČNĚ VŠECHNY ZVE MO-KDU-ČSL

Proseč intence a čtení 

Čtení a žalmy cyklus A 
NE 4. 12. 2. neděle adventní

bohoslužby jako obvykle - na konci bohoslužeb sv. Mikuláš

NE 11. 12. 3. neděle adventní – bohoslužby jako obvykle

Nové Hrady: 17.00 adventní koncert skupiny Kantoři

Kalendář 

4.12. Za Miloslava Šlapku, manželku a celou rodinu.     
čt: Talácková Míša a Jiřík

5.12. Za Miroslava Vobejdu, rodiče, děG, vnoučata a 
pravnoučata.

7.12. Za rodinu Kuchtovu.

Termíny některých akcí         
v našich farnostech                      
prosinec 2022 - červen 2023 

3. 12. Adventní duchovní obnova 
v Proseči

23. 12. Betlémské světlo v Proseči
7. 1. Tříkrálová sbírka
8. 1. Setkání našich farností (Or-

lovna Proseč)
6.–10. 3. Jarní prázdniny pro mládež
2. 4. Květná neděle – křížová ces-

ta v Nových Hradech
7. 5. Májová pobožnost u kapličky 

na Pasekách
13. 5. Mše sv. + májová pobožnost 

v České Rybné
14. 5. Poutní mše sv. v 11.00 

ve Zderazi
28. 5. Slavnost Seslání Ducha     

Svatého – 1. sv. přijímání 
Poseč

2. 6. Noc kostelů v Proseči
4. 6. Poutní mše sv.  v Proseči
11. 6. Slavnost Těla a Krve Páně – 

průvod 
18. 6. Pouť našich farností 

na Chlumek – mše sv. 
ve 12.00

23.-25. 6. Víkend rodin na Březinách
25. 6. Pouť v Perálci
29. 6. Závěrečný táborák v 17.00 

v Proseči

Staročeské  Vánoce 
v kostele sv. Prokopa v Chotovicích 

od 27.11.2022  -  6.1.2023 od  16.00 hod 

Srděčně Vás zvou členové MO KDU-ČSL 
a farnost Nové Hrady

Zpívání 
u Betlémské chýše  

srdečně vás zveme 
na Štědrý den v 15.30 

do kostela sv. Prokopa 
v Chotovicích
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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 
12. 2. 2023 

nový e-mail pro posílání příspěvků: 

farni.casopis@seznam.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 

Nové Hrady intence a žalmy 

Kalendář 
SO 17. 12. Proseč: 8.30 - 10.30 předvánoční svátost smíření

Proseč: 13.00 příprava vánočních stromků

NE 18. 12. 4. neděle adventní – bohoslužby jako obvykle

Nové Hrady: 15.00 předvánoční svátost smíření

ST 21.12. Perálec: 17.00 svátost smíření
18.00 mše sv.

PÁ 23. 12. Proseč: 8.30 zdobení vánočních stromků v kostele
Proseč: 17.00 Betlémské světlo - náměsW

SO 24. 12. Štědrý den

Proseč: 24.00 půlnoční mše sv.

Nové Hrady: 22.00 půlnoční mše sv.

Perálec: 16.00 vigilie Narození Páně

NE 25. 12. Slavnost Narození Páně – bohoslužby jako v neděli

Proseč: 14.00 vánoční koncert skupiny Naživo

PO 26. 12. Svátek sv. Štěpána

bohoslužby jako v neděli

Proseč: 14.00 vánoční koncert skupiny Naživo
ST 28.12. Perálec: 16.00 vánoční koncert - Rybova mše (Pardu-

bický sbor)
NE 1. 1. Slavnost Matky Boží Panny Marie

bohoslužby jako v neděli - obnova manželských slibů

SO 7. 1. Tříkrálová sbírka
Chotovice: 16.30 mše sv.

NE 8. 1. Svátek Křtu Páně – bohoslužby jako obvykle

Proseč: 14.00 setkání farníků našich farnosW (Orlovna)

NE 15. 1. 2. neděle v mezidobí – bohoslužby jako obvykle

NE 22. 1. 3. neděle v mezidobí – bohoslužby jako obvykle

NE 29. 1. 4. neděle v mezidobí – bohoslužby jako obvykle

Nové Hrady: 17.00 - 18.00 svátost smíření, adorace

ST 1.2. Perálec: 17.00 svátost smíření
18.00 mše sv.

SO 4. 2. Chotovice: 16.30 mše sv.

NE 5. 2. 5. neděle v mezidobí – bohoslužby jako obvykle

Proseč: 17.00 – 19.00 svátost smíření, adorace

NE 12. 2. 6. neděle v mezidobí – bohoslužby jako obvykle

NE 19. 2. 7. neděle v mezidobí – bohoslužby jako obvykle

ST 22. 2. Popeleční středa
Nové Hrady: 17.00 mše sv. s udílením popelce
Proseč: 18.30 mše sv. s udílením popelce

NE 26. 2. 1. neděle postní – bohoslužby jako obvykle

Nové Hrady: 17.00 - 18.00 sv. smíření, adorace

4.12. ž: Karel Vopařil
11.12. ž: Romana Poslušná
18.12. Za rodiče Nykolvy, Černínovy a za rodiny jejich 

děW. ž: Dáša Nováková
24.12. ž: Michal Novák
25.12. Za Pavla Brůnu.
26.12. Za manžele Staňkovy, děG a vnoučata.                  

 ž: Pavla Bubnová
1.1. Za Josefa a Marii Chadimovy, děG, vnoučata a 

pravnoučata. ž: Petr Poslušný
8.1. ž: Pavla Bubnová
15.1. ž: Dáša Nováková
22.1. ž: Karel Vopařil
29.1. ž: Romana Poslušná
5.2. ž: Pavla Bubnová
12.2. ž: Michal Novák
19.2. ž: Vendula Nováková
26.2. ž: Dáša Nováková

8.12. Za Václava Macháčka, manželku, syna a dva zetě.
9.12. Za Dominika Javůrka.
11.12. Za rodiče Morávkovy a syny Jana a Jaroslava. Za 

Josefa Zelenku, manželku, vnuka a zetě.                 
čt: Košňarová Iva, Rejmanová Marie

14.12. Za Jiřinu Loukotovou.

16.12.
Za Jana Černého, syna a požehnání pro celou 
rodinu.

18.12. Za Josefa a Boženu Soukalovy a Boží požehnání 
pro celou rodinu. čt: rodina Soukalova

24.12. čt: manželé Košňarovi od křížku
25.12. Za rodiny Roušarovy, Vábovu a Košňarovu, na 

poděkování a za dar víry. čt: rodina Roušarova
26.12. Za FranGška Baťu, manželku a dcery.                        

čt: Vobejdová Božena
1.1. čt: manželé Dastychovi
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