
 

     od sv. Františka 

 občasník choceňské farnosti  

                 velikonoční doba 2016 
 

Milé sestry a bratři, 

svatý Pavel kdysi napsal křesťanům v Korintě tato 

slova: „Jestliže Kristus nevstal, marné je naše 

kázání, marná je vaše víra.“ (1 Kor 15, 14). Kdyby 

dnes měl nám napsat něco důležitého, byla by to stejná slova. Protože to, že 

Ježíš Kristus vstal z mrtvých a žije, je základem existence Církve a základem 

života každého křesťana.  

Právě proto slavíme VELIKONOCE a celou dobu velikonoční 

s radostí a s vírou, že On je mezi námi a dnes jde s námi stejně jako kdysi 

s učedníky do Emauz. Mluví k nám stejným způsobem, že nám hoří srdce, 

i když ne vždycky Jej rozpoznáváme, protože často naše oči něco zadržuje, 

jakoby máme mlhu před očima. 

V listě Židům (13, 8) čteme: „Ježíš Kristus je STEJNÝ včera, dnes 

a navěky“. STEJNÝ znamená IDENTICKÝ, TENTÝŽ.  

TENTÝŽ Boží Syn, který se pro nás stal člověkem, žil náš lidský 

život, byl umučen, zemřel ukřižován a třetího dne vstal z mrtvých. TENTÝŽ 

Boží Syn, který je a žije od vždycky a navždycky. IDENTICKÝ Ježíš Kristus 

je dnes uprostřed nás. Proto bez obav můžeme Mu vložit do Jeho dobrých a 

milosrdných rukou všechno to, co je „tady a teď“, a to, co „bude“. „Neboj se, 

jen věř,“ čteme v evangeliu. 

A On nám pošle svého Ducha a našeho Utěšitele, Pomocníka, 

Advokáta, Obhájce. Stále potřebujeme sílu, světlo a pomoc z výsosti, proto 

v tomto velikonočním čase voláme: „Přijď, Duchu Svatý“. 

To On oživuje všechno to, co v nás je už mrtvé. 

To On působí, že se Bůh stává někým blízkým. 

To On nám otevírá oči, že můžeme poznávat Ježíše při lámání chleba. 

Ano, to „lámání chleba“, jak říkali eucharistii první křesťané, je dnes 

zdrojem a středem našeho křesťanského života, protože to „lámání chleba“ je 
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živý a vzkříšený Kristus. A právě takový STEJNÝ je dnes Ježíš v naší 

farnosti a v našem kostele. 

Ať nám to připomíná „papírová“ monstrance před obětním stolem, 

kterou děti naší farnosti připravovaly a zdobily celou dobu přípravy na 

VELIKONOCE. Amen. Aleluja. 

o. Bogdan 

 

 

Ze života farnosti - plány 

KALENDÁŘ FARNÍCH AKCÍ 
 

Čtvrtek 28. dubna od 17 hod. – beseda s paní Sosnarovou  

      (Orlické muzeum) 

Neděle 1. května – farní pěší pouť (sraz v 9 hod. u kostela) 

Pátek 20. května od 18 hod. – mše svatá za oběti 1. světové války 

(amfiteátr v areálu fary) 

Sobota 21. května – pouť dětí na Chlumek u Luže 

Pátek 10. června – Noc kostelů 

Neděle 12. června – slavnost 1. svatého přijímání  

(Adam Eliáš, Jana Eliášová, Vojtěch Filip,  

Karina Krumlová, Justýna Kučerová) 

17. – 19. června – víkendový pobyt pro děti v Budislavi 

Neděle 26. června od 14.30 hod. – Prázdniny nanečisto 

3. – 6. července – farní pouť do Krakova 

9. – 16. července – farní tábor 

 
 

Ze života farnosti - ohlédnutí 
 

ČAS OD POSTNÍ DOBY DO RADOSTNÝCH VELIKONOC 
 

V postní době, která trvala čtyřicet dnů, jsme měli možnost něco ve 

svém životě napravit nebo změnit. Někomu se to možná podařilo, některým 

ne. 

V tomto čase jsme měli také duchovní obnovu, kterou vedl děkan 

teologické fakulty UK v Praze ThLic. Prokop Brož, Th.D. Rovněž křížové 

cesty, které vedli rodiče s dětmi, mládež a jiné skupinky žen … Slovo Boží, 
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promluvy byly průvodcem celé postní doby. 

Ve Svatém týdnu věřící opětovně přicházeli 

v hojném počtu na obřady. Na Velký pátek se 

snad každý věřící přišel poklonit 

ukřižovanému Pánu Ježíši. S Pánem Ježíšem 

jsme mohli setrvat na adoraci před 

Nejsvětější svátostí, také na Bílou sobotu u 

Božího hrobu až do vigilie Zmrtvýchvstání, 

kdy za hlaholu varhan, zvonů zaznělo slavné 

Gloria. Srdce věřících se zachvěla radostnou 

zvěstí – Pán žije, vstal z mrtvých, radujme se!  

V této radostné velikonoční době se 

uskutečnil jarní zájezd do Želivu. Tam jsme 

měli možnost projít Branou milosrdenství. Jel 

s námi pan farář P. Bogdan, který tuto farní 

pouť vedl a řídil. Cestou nás připravil na vše 

a vysvětlil, co toto Boží milosrdenství pro nás 

znamená a jaké možnosti, milosti 

a plnomocné odpustky můžeme získat nejen 

pro duše v očistci, ale i pro sebe. V okamžik, 

kdy jsme v Želivě procházeli touto Branou do 

chrámu Božího, jsme s velkou důvěrou 

prosili Pána, abychom byli hodni získat tyto 

plnomocné odpustky. Byl to hluboký zážitek! 

Chrám byl zasvěcený Narození P. Marie, také nádherně zdobený 

vzácnými obrazy, sochami. Nejcennějším darem však byly ty plnomocné 

odpustky. Po mši svaté, kterou sloužil pan farář P. Bogdan, jsme si prohlédli 

s průvodkyní areál kláštera a zastavili se u pamětní stěny se jmény 

internovaných kněží, kteří tu byli měsíce i roky … Bylo jich asi 446. 

Potom jsme jeli na poutní místo Křemešník. Je zde chrám zasvěcený 

Nejsvětější Trojici. Je postaven na vrcholku – 765 m. n. m. Na Křemešníku si 

věřící vykonali křížovou cestu a pomodlili se Korunku k Božímu 

milosrdenství. Den byl krásný, slunný.  

Na tento velmi hezký zájezd budeme dlouho vzpomínat a těšit se na 

další zájezd s panem farářem, vždyť on nejvíce patří do naší farní rodiny. 

Díky za krásný, požehnaný den. 

Za výletníky E. Tománková 
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SETKÁNÍ DĚTÍ V SOBOTU PŘED KVĚTNOU NEDĚLÍ 
 

V sobotu ráno 19. března se děti od předškoláků až po starší děti sešly 

na faře. Program jsme začali židovskou velikonoční večeří. Jedli jsme 

nekvašené chleby, vajíčka, charoset, beránka a pili „víno“. Následoval Velký 

pátek, kdy jsme si připomněli smrt Pána Ježíše na kříži. Bílou sobotu větší 

děti symbolicky prožily na hřbitově a tam se modlily za své zesnulé a menší 

děti si na faře povídaly.  

Po svačině se začaly vyrábět předměty na velikonoční jarmark, ale 

nejdříve jsme se museli rozdělit na pěti pracovních skupinek. Vyráběli jsme 

koflíčky se zajícem, barvili jsme tašky a povídali si o vzkříšení Ježíše Krista. 

Když byla všechna práce hotová, rozdělili jsme si, co kdo bude uklízet. Úklid 

probíhal na faře, v kostele a okolo kostela.  

Děkuji všem, kdo jste si něco zakoupili na jarmarku, protože jste 

udělali dobrý skutek a přispěli do výtěžku, který putuje na Papežská misijní 

díla dětí.  

Díky 

 Matěj Němec 
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KŘÍŽOVÁ CESTA NA VELKÝ PÁTEK 

 

 

 

 

 

 

POUŤ V KNÍŘOVĚ 

 
Ve velikonoční době jsme 4. dubna prožili další krásný zážitek. Na 

slavnost Zvěstování Páně jsme se zúčastnili mše sv. v Knířově, kde je kostel 

zasvěcen Panně Marii. Přítomno bylo několik kněží, z nichž dva oslavili 

svoje narozeniny. Věk více jak 90 roků je opravdu požehnaný. Manželé 

Stratílkovi jim poblahopřáli a předali květiny. Mši sv. sloužil host P. Jan 

Linhart. 

Pro vzpomínku na tento den jsme si odnesli pohlednici s fotkou kněze 

a manželů, kteří se o tento kostel starají. Nechybělo ani bohaté pouťové 

pohoštění.  

Za tento velmi hezký zážitek pondělního dne děkujeme a přejeme, ať 

Knířovu a jeho dobrodincům Pán bohatě žehná. 

Za všechny přítomné děkuje E. Tománková 
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MODRÝ BÁL 2016 – SOBOTA 9. 4. 2016 
 

Milí choceňští farníci, 

v sobotu 9. dubna proběhl v kulturním domě v Českých Heřmanicích již 

14. ročník benefičního Modrého bálu. Na více než 450 účastníků čekala 

u vstupu sklenka moravského vína, pro dámy růžička, pro pány stužka do 

klopy v barvách české trikolóry a uvítání chlebem a solí. Letošní ročník byl 

totiž laděn do české tématiky – „Čechy krásné, Čechy mé“. 

Na bále nechyběla skvělá hudba v provedení Lucky band, 

pantomimické vystoupení, vynikající 

zmrzlina k osvěžení, výborné koktejly na 

baru, soutěž s českou tématikou 

a fotokoutek. 

Letošní výtěžek přes 50 000 Kč 

poputuje na podporu Diecézního centra 

života mládeže Vesmír v Orlických horách. 

Děkujeme Vám, že jste náš Modrý 

bál podpořili přípravou drobného 

občerstvení, konkrétní pomocí, modlitbou 

i účastí a těšíme se na 15. ročník!  

Klára, Maritka, Anička, Bára, Pavel, Liduš, Pavel, Láďa, Máří 

 

Rok milosrdenství 
 

MILOSRDENSTVÍ ZAHLAZUJE HŘÍCH 

 
Katecheze papeže Františka na gen. audienci, nám. sv. Petra (Žl 51, 3-4.11-12) 

 

Drazí bratři a sestry, dobrý den! 

Zakončíme dnes katechezi o milosrdenství ve Starém zákoně a to meditací 

nad 51. žalmem, zvaným Miserere. Jde o kajícnou modlitbu. Prosbě o 

odpuštění předchází vyznání viny a kajícník se potom nechává očistit 

Pánovou láskou a stává se novým stvořením, schopným poslušnosti a 

majícím ducha vytrvalosti a upřímné chvály. 

„Titul“, který starobylá židovská tradice dala tomuto Žalmu, odkazuje 

ke králi Davidovi a jeho hříchu s Batšebou, manželkou Chetity Uriáše. 

Epizoda je známá. Král David, povolaný Bohem pást svůj lid a vést jej 

cestami poslušnosti božskému Zákonu, zradí vlastní poslání a po spáchání 
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skutku cizoložství dá zabít jejího manžela. Prorok Nátan mu odhalí jeho vinu 

a pomůže mu ji uznat. To je moment smíření s Bohem ve vyznání vlastního 

hříchu. A tady byl David pokorný, byl veliký. 

Kdo se modlí tento Žalm, je vybízen osvojit si totéž kajícné cítění a 

důvěru v Boha, které měl David, když prohlédl. Přestože byl králem, ponížil 

se. Nebál se vyznat svoji vinu a ukázat vlastní ubohost Pánu, byl si však 

pevně jist Jeho milosrdenstvím; a nebyla to nějaká drobná lež, které se 

dopustil, nýbrž cizoložství a vražda! Žalm začíná touto prosbou o odpuštění: 

„Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, 

Pro své velké slitování zahlaď mou nepravost. 

Úplně ze mě smyj mou vinu 

a očisť mě od mého hříchu.“ (v. 3-4) 

Prosba se obrací k milosrdnému Bohu, aby se smiloval, pohnut 

láskou, velkou jako láska otce či matky, to znamená, prokázal milost 

a projevil svoji přízeň laskavostí a porozuměním. Je to upřímná výzva 

k Bohu, Jedinému, kdo může osvobodit od hříchu. Užívá velmi plastických 

obrazů: zahlaď, smyj, očisť. V této modlitbě se ukazuje pravá potřeba 

člověka: jediná věc, kterou v životě opravdu potřebujeme, je odpuštění, 

abychom byli osvobozeni od zla a jeho smrtelných důsledků. V životě 

bohužel častokrát zakoušíme tyto situace a především v nich se máme 

svěřovat milosrdenství. Bůh je větší než náš hřích, nezapomínejme na to, Bůh 

je větší než náš hřích. Bůh je větší než všechny hříchy, kterých jsme schopni 

se dopustit, a Jeho láska je oceánem, do něhož se můžeme vnořit beze 

strachu, že budeme pohlceni: odpuštění znamená, že Bůh nás obdařuje 

jistotou, že nás nikdy neopustí. Jakkoli velké může být to, co si vyčítáme, On 

je vždycky ještě větší než všechno (srov. 1 Jan 3,20), protože Bůh je větší než 

náš hřích. 

V tomto smyslu ten, kdo se modlí tento žalm, hledá odpuštění a 

vyznává svoji vinu, avšak jejím uznáním oslavuje Boží spravedlnost a 

svatost. A potom znovu prosí o milost a milosrdenství. Žalmista se svěřuje 

Boží dobrotě, ví, že božské odpuštění je svrchovaně účinné, protože tvoří, co 

říká. Bůh neskrývá hřích, ale ničí jej a zahlazuje ho přímo v kořeni, od 

základu jej zahlazuje, aniž by po něm zůstala stopa. Proto se kajícník znovu 

stává čistým, každá poskvrna je eliminována a je nyní bělejší než čistý sníh. 

Všichni jsme hříšníci, my hříšníci se odpuštěním stáváme novým 

stvořením a jsme naplněni duchem a radostí. Nyní pro nás začíná nová 

skutečnost: nové srdce, nový duch, nový život. My, hříšníci, kterým bylo 

odpuštěno a kterým se dostalo božské milosti, můžeme dokonce učit druhé, 

aby již nehřešili. Někdo řekne: „Ale otče, já jsem slabý, padám a padám.“ - 
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Upadneš-li, vstaň! Když nějaké dítě upadne, co udělá? Natáhne ruku 

k mamince či tatínkovi, aby jej zvedli. Jednejme stejně! Upadneš-li ze 

slabosti do hříchu, vztáhni svoji ruku a Pán tě vezme a pomůže ti vstát. 

Taková je důstojnost Božího odpuštění! Důstojnost, kterou dostáváme Božím 

odpuštěním, spočívá v tom, že nás vždycky staví na nohy, protože Bůh 

stvořil muže a ženu, aby stáli na nohou, a ne proto, aby vězeli v hříchu.  

Žalmista praví: 

„Stvoř mi čisté srdce, Bože! 

Obnov ve mně ducha vytrvalosti. 

... 

Bezbožné budu učit tvým cestám 

a hříšníci se budou obracet k tobě.“ (v. 12.15) 

Drazí bratři a sestry, Boží odpuštění je tím, co všichni potřebujeme, a 

je to největší znamení Jeho milosrdenství. Dar, který je každý omilostněný 

hříšník povolán sdílet s každým bratrem a sestrou, které potká. Všichni, které 

Pán postavil vedle nás: příbuzní, přátelé, kolegové, farníci..., všichni jsou 

jako my a mají zapotřebí Božího milosrdenství. Je krásné, když je nám 

odpuštěno, ale i ty, chceš-li, aby ti bylo odpuštěno, odpusť. Odpouštěj! Dej 

nám Pane na přímluvu Marie, Matky milosrdenství, abychom byli svědky 

tvého odpuštění, které očišťuje srdce a proměňuje život. Děkuji. 

Přeložil Milan Glaser  

 

Okénko pro mládež 
 

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
 

V sobotu 19. března se sešlo několik mladých a společně jsme se 

vydali do Hradce Králové na Diecézní setkání mládeže. Jako každoročně 

setkání začalo ve Filharmonii, kde byl pro nás připraven zajímavý program, 

poslechli jsme si slůvko na den, svědectví u kulatého stolu nebo se nám 

představili mladí ze svídnické diecéze, kam míří naše diecéze před Světovým 

setkáním mládeže v Krakově. Jako další možnost jsme měli navštívit různé 

workshopy s různými přednáškami nebo tancem či hrou. Poté následovala 

křížová cesta městem, která vedla ke katedrále, kde jsme všichni prošli 

Svatou bránou milosrdenství. Úplným závěrem setkání byla mše svatá 

sloužená pánem biskupem. Celé setkání jsme si moc užili a těšíme se na 

další.  

Madla, Klára 
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Okénko pro děti 
 

Milé děti, měsíc květen je zasvěcený Panně Marii. Je matkou Ježíše Krista a 

nás všech. Vzorem věrnosti a kdykoliv se k ní můžeme obrátit. Podaří se Ti 

ukázat chlapci cestu k Panně Marii?  

 

      Liduš Novotná 
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Z farní kroniky 
 

REGULACE ORLICE 

 
Řeka Orlice při vyšších stavech vody zatopila často park velinský 

a ohrožovala celou spodní část města od silnice vysokomýtské až po trať na 
Herzánce. Také byly zatápěny komunikační spojky mezi městem a nádražím 
a zátopy ty způsobovaly statisícové škody na budovách obytných 
i průmyslových a ohrožovaly často i lidské životy. Proto usilovalo město 
o provedení regulace říční. Realizace stala se podle projektu zemského 
výboru v dubnu 1928. Říční úprava celkové délky 2 700 m skládá se ze dvou 
částí. Z části městské dlouhé 0,7 km a z části luční v délce 2 km. Celková 
úprava skládá se z úpravy řečiště jak do směru, tak do spádu a průtočných 
profilů. Profily říční v městě jsou zděné, v partii luční otevřené. Směr toků 
nové úpravy je celkem shodný s řečištěm původním, vyrovnány jsou prudké 
oblouky starého toku v partii luční. Zdi nábřežní jsou betonové s lícem 
obloženým zdivem žulovým a kryty deskami z umělého kamene. Profil 
v partii luční je trojdílný a je opevněn záhozem, dlažbou a drnováním. Staré 
pevné jezy jsou přestavěny na jezy s pohyblivou válcovou železnou 
konstrukcí. Nové dva železobetonové mosty jsou oba o 2 polích celkové 
šikmé délky po 30 m, užitečná šířka měří 10 a 9 m. Celkový stavební náklad 
rozpočten na 3 321 000 Kč. 

Některé pozemky beneficia děkanského, ležící při řece, byly pro 
regulaci vyvlastněny a to 

louka č. kat. 2214 ve výměře  1160 m² á 1,70 Kč = 1972 Kč 
pastvina č. kat. 2215 ve výměře  349 m ² á 0,80 Kč = 279 Kč 
role č. kat. 2143 ve výměře   1123 m² á 1,40 Kč = 1572 Kč 
Úhrnný obnos 3823 Kč 40 h se 4% úroky ode dne skutečného 

zobrazení pozemků bude beneficiu vyplacen. 
Opis vodoprávního a vyvlastňovacího nálezu nalézá se v úředních 

aktech děkanských. 
S pracemi regulačními počato v dubnu 1928 a při příznivém počasí 

pracováno až do Vánoc. Zhotoven Roubíčkův jez a most z Masarykovy třídy. 
R. 1929 rovněž pracováno až do Vánoc a zhotoven jez Syrového a most 
u zámku. R. 1930 pokračováno ve stavbě nábřežních zdí a konána úprava 
luční, která v létě 1931 byla dokončena. 

Regulace přinesla městu účelem svých velkou výhodu, provedením 
ozdobu, po 4 roky lidem obživu. Škoda, že regulaci padly za oběť krásné 
partie stromů u vchodu do Pelin a stromořadí při cestě k sv. Prokopu. 

Z farní kroniky přepsala Soňa N. 
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Zamyšlení 
 

TEOLOGICKÁ DIŠPUTACE NA BÍLOU SOBOTU 
Břetislav Rychlík, režisér 

 

Místo: Brno, ulice Údolní, zastávka tramvaje. Postavy: starší žena, 

malý Rom a já. Čas: Bílá sobota. 

Malý Rom se pokouší rozbalit lízátko, celofánový obal mu spadne na 

zem, vítr ho kousek odfoukne. Chlapec celofán zvedne a hodí do koše, pak 

vkročí na zastávku. Obrátí se na paní a na mne: „Dobrý den. Nevíte, kdy 

budou Velikonoce?“ „Teď už jsou Velikonoce,“ pravím já. „Včera byl Velký 

pátek, dnes je Bílá sobota, pak neděle a Pondělí velikonoční,“ upřesnila žena. 

Paní bude zkušená křesťanka, pomyslil jsem si. „V pondělí už můžeš chodit 

po šlahačce,“ dodal jsem já v domnění, že zrovna to chlapce zajímá. 

„Včera unesli Boha,“ pravil cikánek. „Já nevím, já jsem se na televizi 

nedívala. To byl nějaký film?“ řekla žena. „Ne. Víte co je toto?“ řeklo děcko, 

strčilo lízátko do pusy a překřížilo dva ukazováčky. „Kříž,“ vyhrkla paní. 

„No, ukřižovali Boha,“ vážně pokýval hlavou kluk. 

Chvíli je ticho, dítě nás zkoumá. „Věříte v Boha, paní?“ „Ne, 

nevěřím,“ žena jasně opáčí. Ticho, kluk cucá lízátko a zase se obrací k ženě. 

„Žije Bůh?“ „To nikdo neví. To nikdo nemůže potvrdit a dokázat,“ žena vrtí 

hlavou. „Já vím, že žije…,“ cikánek ukáže prstem k obloze. „Kde?“ Paní se 

staví nechápavě. „No… tam. Nahoru,“ kluk se nedá odbýt a ukazuje k nebi. 

Přijede tramvaj, lidé vystoupí a jiní zase nastoupí, my zůstáváme. 

„Paní, to nemůžete,“ otočí se náhle na ženu dítě. „Co nemůžu?“ „Nevěřit!“ 

„Já si můžu nevěřit, to mne nikdo přece nemůže nutit věřit, to nejde,“ brání 

se zaskočeně paní. „Ale Bůh žije,“ hlásá děcko, cucá lízátko a popochází 

zastávkou. „Ale mě nemůžeš nutit, abych věřila, to je moje věc,“ trvá dál na 

svém žena. Kluk upřeně zírá. „Ale jinak jsi hodný chlapec, zvedls ten papírek 

a uklidil. To už se dnes nevidí.“ 

Kluk slušně vyndá lízátko z pusy: „Děkuju, paní.“ Lízátko mu 

vypadne z ruky. „Pozor, lízátko!“ To jsme vykřikli takřka současně. 

Moje tramvaj přijela a vezla mne sobotním Brnem kolem kostela 

svatého Tomáše. Blaze těm, kteří jsou pozváni k Beránkově svatební večeři. 

Lidové noviny, 30. března 2016 
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Informace 
 

SMRT JE SAMOZŘEJMOST, ŽIVOT NIKOLIV… 
 

Tento citát mají na nástěnce sestry domácí hospicové péče 

v orlickoústecké charitě – snad aby i jim pomáhal vyrovnávat se s konečností 

svých pacientů. V roce 2015 doprovodily sestry této služby ke konci života 

100 pacientů, v oblasti města Ústí nad Orlicí (43), Lanškrouna (14), 

Letohradu (16), České Třebové (17) a Chocně (10). I letos uspořádaly 

sestřičky setkání pozůstalých rodin - počtvrté v Ústí na Orlicí a poprvé 

i v Letohradě se sešlo kolem 35 lidí, kteří spolu s charitními sestrami 

pečovali o své nejbližší v jejich posledních dnech života. 

Úvodem poděkovala vrchní sestra Petra Kaplanová všem přítomným 

za jejich obdivuhodný přístup, s jakým se starali o své nejbližší, za spolupráci 

a za vzájemně obohacující vztahy. 

Totéž zaznělo i z úst pozůstalých – poděkování sestřičkám za jejich 

péči, za jistotu, za vztah: „Velmi nám pomáhalo, když přišla sestřička a 

usmála se. To mě vždy tak pohladilo! Děda naříkal, neslyšela jsem za celý 

den vlídné slovo. Ale když přišly sestřičky, jako kdyby se rozsvítilo 

slunce…,“ sdílela se jedna z návštěvnic setkání. Pro pečující rodinu je 

důležitá jistota, kterou sestry domácí hospicové péče přinášejí svou 

odborností, praktickými dovednostmi i lidským přístupem nejen pacientovi, 

ale i jeho rodině. Hospicová péče je totiž nejen péče o umírajícího, ale také o 

ty, kdo po jeho odchodu zůstanou a sami se vyrovnávají se smrtí člena 

rodiny. 

Ke standardu charitní hospicové péče patří zázemí odborného lékaře, 

zapůjčení vhodných kompenzačních pomůcek, zejména elektrické 

polohovací postele, oxygenerátoru apod., odborné úkony jako podávání 

infuzí, výživy, léků na tišení bolesti, cévkování, ošetřování stomií, dekubitů 

atd. Po smrti pacienta je tato služba dál nablízku pozůstalým, kteří mohou 

využít služeb psychologa, duchovního nebo sociálního pracovníka. 

„Tatínek měl osm dcer a byl na nás hrdý,“ rozpovídala se mladá paní, 

„nikdy nám to moc nedával najevo, ale byli jsme pro něj vším. Vidím to čím 

dál jasněji. Proto jsem byla ráda, že umíral jako král. Maminka ho držela za 

ruku a on se usmíval. Všichni jsme se v té době sešli jako rodina a poznali 

jsme, jak je důležité, že držíme při sobě. Byl to pro něj i pro nás velký dar. 

Dozráváme postupně k tomu, že náš život tady je jen dočasný, a že jednou 

odejdeme i my… Tenhle zážitek vyprovokoval jednu z tatínkových vnuček 
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k sepsání vzpomínek členů rodiny na něj. Teď si to všichni moc rádi čteme, 

smějeme se u toho, pláčeme a jsme šťastní, že jsme ho měli a že jsme si toho 

mohli vzájemně tolik dát…“ 

Setkání pozůstalých doprovázel i letohradský kněz Václav Vacek, 

který mj. připomněl význam truchlení a důležitost rituálů spojených se smrtí. 

Doba je sice vytěsnila, ale díky nim může dojít ke skutečnému rozloučení se 

zesnulým. Dále připomněl, že člověk, kterému zemře blízký, má právo na své 

pocity – na smutek, lítost, pláč, zlost, vztek nebo závist vůči těm, kdo 

o nikoho nepřišli… Že je důležité jim dát průchod a nestydět se za své emoce 

ani před dětmi. Děti berou věci přirozeněji než dospělí, smrt je pro ně 

pochopitelnější a přirozenější než např. rozvod rodičů. A nakonec přidal i dvě 

rady, jak mohu překonat smutek ze ztráty blízkého člověka: Když já sám 

někomu pomohu nebo vědomí, že existují lidé, kteří jsou na tom ještě hůř než 

já. 

Přítomní si také předali zkušenost, že děti se – podle možností – 

v rodinách zcela přirozeně zapojovaly do péče o dědečka, babičku. Jeden 

malý vnouček si dokonce vynutil, že bude u svého dědečka sedět i po jeho 

smrti, aby ho vyprovodil. 

Tyto zkušenosti pozůstalých nás opravňují doufat, že smrt možná 

přestane být pro mladou generaci tabu, že umírání doma bude normální, a že 

funkční rodinné soužití je zárukou životní jistoty pro všechny generace. 

Iva Marková  

www.uo.charita.cz 

 

Kontakt na sestry hospicové péče: 

Ústí nad Orlicí: Petra Kaplanová, ul. 17. listopadu 69, tel. 731 402 322 

Česká Třebová: Dana Tajstrová, Matyášova 983, tel. 731 402 330 

Choceň: Zuzana Morávková, Pernerova 1573, tel. 731 402 332 

Lanškroun: Gabriela Smoláková, nám. A. Jiráska 2, tel. 731 402 339 

Letohrad: Helena Jurenková, Na Kopečku 356, tel. 731 402 338 

 

 

 

INFORMACE PRO FARNÍKY 

 
Každou neděli během mše sv. je na faře otevřen záchod.  
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Pozvánka 
 

SVÁTEK MATEK - 8. KVĚTEN 
 

Květen je měsíc, který nám nabízí mnoho výročí a svátků. Druhá 

květnová neděle, letos 8. května, patří již tradičně Svátku matek a následující 

neděle 15. května připomíná Den rodin.  

Svátek matek je velmi krásný svátek, který je rozšířen po celém světě 

a začal se poprvé slavit v naší republice v roce 1923 a to díky propagátorce 

Alici Masarykové. 

Den rodin je vyhlášen od roku 1993 rezolucí OSN a odráží důležitost, 

kterou společenství připisuje rodinám jako základním jednotkám společnosti. 

Myslím, že oba tyto svátky spolu neodlučitelně souvisí a patří k sobě. 

Krása mateřství a společenství rodiny přináší do života každého jednotlivce 

hodnoty lásky, úcty a vzájemného obdarování. Rodina je nepřekonanou a 

nepřekonatelnou institucí pro výchovu dětí. 

Nejen v tento sváteční den by si každý měl připomenout úctu ke 

každodenní neviditelné péči matek o novou generaci, pěstovat smysl pro 

cenu dobrých vztahů mezi mužem a ženou a vytvořit ovzduší dobré vůle, 

které mnohdy postrádáme. 

Každá maminka ví, kolik radosti, ale i starostí přibude s narozením 

dítěte. Život se doma jaksi změní a malý človíček si vydobude péči a 

pozornost celé rodiny. Maminka, tatínek, babička i dědeček, všichni obětují 

čas i pohodlí pro štěstí a splnění potřeb malého „trapiče“. 

 A proto je dobré se zastavit a poděkovat v tento svátek maminkám 

i babičkám za jejich lásku, laskavost, úsměv, trpělivost, ale i porozumění a 

vlídné slovo. 

Zveme všechny maminky a babičky a jejich rodiny na již tradiční 

oslavu Svátku matek, v neděli 8. května, do amfiteátru farní zahrady 

v Chocni. Začátek programu v 15 hodin. Vystoupí děti z mateřské školky, 

budou připraveny soutěže pro maminky i děti a malé občerstvení. 

V 16.30 začátek představení „František blázen“ One man show. 

Autor, režisér a herec Jan Horák.  

 Ústřední postavou je sv. František z Assisi, jeho život a smrt. Je to 

příběh o muži, který chtěl být nejskromnější a nejnepatrnější a šly za ním 

davy. Když František kázal, tak při tom tančil a zpíval, proto je i vyprávění 

o Františkovi roztančené a rozezpívané. 

Na všechny se těší organizátoři MO KDU-ČSL. 

Věra Luxová  
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Toto číslo sponzoruje: 

 

 

Internetové stránky farnosti 
www.chocen.farnost.cz 

 

Uzávěrka dalšího čísla Drobečků je 12. 6. 2016. Příspěvky prosím doručte 

na adresu drobecky@seznam.cz, Zuzaně Siegelové, 

Martině Krskové nebo panu faráři. Díky! 

 

 

Výrobní náklady na jeden výtisk po odečtení sponzorského daru činí 5 Kč. 

Příspěvek prosím vhoďte do kasičky v kostele. 

Zodpovědné za jednotlivé rubriky: Lída Novotná (děti), Klára Šimková 

(mládež).  

Drobečky připravili: Martina Krsková, Tomáš Nix, Zuzana Siegelová.  

mailto:drobecky@seznam.cz

