
 

     od sv. Františka 

 občasník choceňské farnosti  

                 červen 2016 
 

 

Milé sestry a bratři,  

začalo astronomické léto a na školách brzy začnou 

hlavní prázdniny. Je to (alespoň pro některé) čas 

dovolených, různých výletů a odpočinku, letních a farních táborů, prázdnin 

nanečisto nebo načisto. Pro sportovní fanoušky už je a bude to čas 

intenzivnějšího sledování televizních přenosů z mistrovství Evropy ve fotbale 

EURO 2016, cyklistického závodu Tour de France, nejstaršího a 

nejslavnějšího tenisového turnaje Wimbledon a především letní olympiády 

v brazilském Rio de Janeiro, kde se v roce 2013 konaly Světové dny mládeže 

a kde papež František na pláži Copacabana sloužil mši svatou pro milion lidí. 

Tento rok se Světové dny mládeže budou konat v Krakově a na mši svatou 

má dorazit více než 2 miliony mladých lidi z celého světa. Než ale mladí lidé 

pojedou na setkání s papežem Františkem, chceme se s naší farností podívat 

do míst spojených se sestrou Faustynou Kowalskou a svatým Janem 

Pavlem II. Chceme projít Bránou milosrdenství v bazilice Božího 

milosrdenství v krakovských Lagiewnikách, čili tam, kde to všechno začalo.  

Pamatujme na to, že v církvi máme po celý rok „léto“, milostivé léto 

Páně, čili Svatý rok milosrdenství. Celý tento rok nás Pán Ježíš zve k sobě a 

říká: „ Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já 

vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem 

tichý a pokorného srdce: a naleznete pro své duše odpočinek.“ (Mt 11,28-29). 

Všem tedy, kdo během tohoto léta 2016 budou odpočívat, fandit, pracovat 

anebo nic nedělat, přeji hodně Božího požehnání a zdraví. Zdraví těla a duše. 

Amen. 

                                                                                         o. Bogdan 
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Přání otci Bogdanovi 
 

 
 

Ze života farnosti - plány 

KALENDÁŘ FARNÍCH AKCÍ 
 

Neděle 26. června od 14.30 hod. – Prázdniny nanečisto 

3. – 6. července – farní pouť do Krakova 

9. – 16. července – farní tábor 

Neděle 4. září – farní den 

 
 

Ze života farnosti - ohlédnutí 
 

SETKÁNÍ SENIORŮ NA FAŘE 
 

Na setkání seniorů se vždy těšíme. Je to příležitost se více poznávat. 

Každý má už svoje místečko k sezení. Pan farář nás pozdravil, zamával a 

spěchal sloužit mši sv. Děti nám zarecitovaly básničky a přečetly hezký 
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příběh. Vnuci Víchových si uvázali zástěrky a obsluhovali nás. Na stole 

nechyběly koláčky, cukroví, káva, čaj. Paní katechetka umíchala v míse těsto 

a upekla s velkou zručností palačinky. Přidal se dobrý džem, šlehačka a 

chlapci nosili na stoly. 

Při koláčcích a kávě se hezky povídalo. Za tyto hezké společné chvíle 

moc děkujeme. 

Trochu jsme si my staří povzdechli, že už nám vše jde pomalu, více 

zapomínáme, že jsme kdysi taky bývali rychlí a čiperní. Dnes musíme být 

rádi, když se trochu obsloužíme. Za každý den musíme Pánu Bohu 

poděkovat, že vidíme a slyšíme ptactvo zpívat, stromy kvést a obdivovat 

krásu kolem sebe. Nechť nás dlouhou dobu provází vzpomínka na krásný 

vonící máj. 
E. Tománková 

 

MĚSÍC KVĚTEN 

 
Je to nejkrásnější měsíc v roce, svou krásou květů, vůní luk a strání. 

Je zasvěcen Panně Marii. Rovněž v něm prožíváme mnoho krásných 

církevních slavností, Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha svatého. Konají 

se májové pobožnosti. Zpívají se litanie loretánské a čte se krátká úvaha 

z Písma sv.  

V tento krásný čas jsme slavili ve Srubech Nanebevstoupení Páně 

a prožili zde hezké setkání. Paní Kopecká připravila poutní pohoštění a 

pozvala na posezení asi 2 hodiny před mší svatou. Sešlo se nás víc jak 10, 

rovněž byl přítomen pan farář, srdečně jsme uvítali jeho přítomnost. Poté 

jsme se zúčastnili mše sv. ve Srubech. Kostel Nanebevstoupení Páně se 

naplnil věřícími, z celého srdce jsme si zazpívali krásnou píseň a poté 

vykonali májovou pobožnost. 

Dalším pěkným zážitkem, který připravila KDU-ČSL ve spolupráci 

s farností na neděli 8. května, byl Den matek. Na farní zahradě se sešli rodiče 

s dětmi, aby zhlédli hezké divadlo o sv. Františkovi, poseděli při kávě, čaji, 

sladkém pohoštění. Maminky byly obdarovány perníkovými srdíčky … 

Je krásné, že se najdou obětaví lidé, kteří připraví program, napečou a 

dokáží udělat radost lidem kolem sebe. Vše to stojí za námahu a oběť. Díky 

jim za vše! 

Od slavnosti Nanebevstoupení Páně se věřící spolu s celou církví 

připravují na Seslání Ducha Svatého – svatodušní svátky. Často se zpívá 

krásná píseň Přijď, ó Duchu přesvatý … Rovněž promluvy při mši sv. jsou 

zaměřeny k Duchu sv. Jak jsou výstižná ona slova písně, „člověk bez Tvé 



4 

 

pomoci, slábne a je bez moci, vše mu může uškodit“. Kdyby Pán Ježíš 

nevystoupil na nebesa, neseslal by nám Ducha sv. Proto stále volejme a 

prosme: „Přijď, Duchu přesvatý.“ Možná si ani dost neuvědomujeme, co to 

znamená, jaký je to pro nás nesmírný dar, za který máme neustále děkovat. 

E. Tománková 

 

POUŤ DĚTÍ – 21. 5. 2016 
 

V sobotu 21. května se děti z naší farnosti spolu s několika rodiči a 

otcem Bogdanem vydali na pouť na Chlumek u Luže. Protože prožíváme 

Rok milosrdenství, bylo i tématem poutě milosrdenství. Během celého dne si 

děti připomínaly a prožívaly, jak je k nám Bůh milosrdný a jak my můžeme 

prokazovat milosrdenství druhým lidem. Na stanovištích, jimiž procházely, 

hledaly ztracenou ovci, sytily hladové, ošetřovaly zraněné, vyráběly dárky 

pro lidi do domova pro seniory, procvičovaly své náboženské znalosti. 

Vyvrcholením celého dne byl 

průchod Branou milosrdenství a 

slavení mše svaté, kterou sloužil otec 

Bogdan. V kázání dětem objasnil 

význam Bran milosrdenství, které 

symbolizují Pána Boha, jenž nám 

otevírá dveře do nebe. Po celém světě 

jsou otevřeny Brány milosrdenství, aby 

lidé cítili, že Boží milosrdenství je 

určeno pro všechny lidi. Pán Bůh chce, 

aby všichni lidé došli spásy, jak píše i apoštol Pavel (1Tim 2,4). Během mše 

svaté byly otevřené dveře u kostela a díky pěknému počasí byl překrásný 

výhled do okolní krajiny. Otec Bogdan této skutečnosti využil a dětem 

vysvětlil, že nyní máme nádherný pohled do kraje, ale v nebi bude ještě 

krásněji.  

Závěr poutě patřil jako každý jiný rok vyhodnocení celoročního 

projektu a „nákupu“ odměn. Domů se všichni vraceli plni vděčnosti za pěkně 

prožitý den. 

Poutí dětí byl ukončen katechetický projekt „O milosrdném Bohu“. 

Chtěla bych poděkovat otci Bogdanovi za všechnu jeho pomoc a obětavost 

při práci s dětmi. Velké poděkování patří i všem, kteří se podílejí na 

celoroční práci s dětmi a věnují jim svůj čas. Děkuji i všem farníkům, kteří se 

za děti modlí a vyprošují jim Boží požehnání. 

Martina Krsková  
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NOC KOSTELŮ – 10. 6. 2016 

 

 

VÍKENDOVÝ POBYT DĚTÍ V BUDISLAVI – 17. – 19. 6. 

 
Postřehy dětí: 
 

 Zaujalo mě, že sv. Faustyna 

mluvila s Pánem Ježíšem. 

 Líbila se mi procházka 

Toulovcovými maštalemi. 

 Při odjezdu i příjezdu pršelo, 

ale jinak bylo celý víkend 

hezky, a tak jsme mohli spát ve 

stanech. 

 V sobotu za námi přijel 

P. Bogdan a měli jsme mši sv. 

pod stromem.  
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Okénko pro mládež 
 

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
 

Ahoj všem mladým,  

ráda bych napsala, že letos se nám konečně 

podařilo začít se scházet na spolčo. Scházíme se 

zhruba jednou za měsíc. Letošní témata se 

většinou vztahovala ke Světovým dnům mládeže 

v Krakově, společně s panem farářem jsme se 

dozvěděli spoustu zajímavých i historických 

informací o samotném městě. Pan farář v Krakově sám chvíli působil. Také 

jsme se naučili základní a důležité fráze v polštině. Ráda bych tímto pozvala 

další z vás, abyste se k nám v příštím školním roce připojili. 

A ještě jednou všechny zvu na SDM do Krakova, které proběhnou 

25. - 31. července v Krakově a od 20. do 31. července i v sousední swidnické 

diecézi. Od diecézního centra mládeže v Hradci Králové už víme, že zbývá 

pouze pár posledních míst, proto, kdo ještě váháte, neváhejte dlouho. :) 

Klára 
 

Okénko pro děti 
 

Milé děti, přichází konec školního roku. Můžeme se tedy těšit na teplé dny 

plné sluníčka, dovolenou či tábor, i přesto ale nezapomeňme na Pána Ježíše 

a navštěvujme ho také na mši svaté. Vyplněním začátečních písmen názvů 

obrázků se dozvíte tajenku.  

 

 

 

 

  ´      Y 

     

        Krásné léto, Liduš 
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Z farní kroniky 
 

SČÍTÁNÍ LIDU R. 1930 
 

Smutné zkušenosti ze sčítání lidu r. 1921 daly tušiti, že i tentokráte 

bude agitováno pro vystoupení z církve. A skutečně obě strany socialistů, 

jejich odborové sdružení, komunisté, Volná myšlenka a Sokol jak osobně, tak 

i plakáty pracovali pro odpady. Protože akce odpadová již v minulých letech 

se vybila, nebyl výsledek agitace velký. Výsledek sčítání byl souhrn odpadů 

let 1921 – 1930 a ukázal, že pokles katolíků ve městě Chocni r. 1921 na 60 % 

obyvatelstva a r. 1930 na 48 % jest vysvětlen tím, že třetina obyvatelstva jsou 

železničáři, příslušníci to stran socialistských, čtyry továrny v místě mají 

dělnictvo z největší části komunistické, starší katolické obyvatelstvo města 

vymizelo. Přes to však katolíci ve městě tvoří skoro polovinu obyvatelstva a 

největší náboženskou společnosť. V 8 přilehlých vesnicích nenastaly 

přesuny, ty jsou v 80 % katolické. Dle sdělení st. úřadu statistického jsou tyto 

výsledky sčítání: 

Obec Obyvatelů Katolíků Nekatolíků 
Běstovice: 
     Běstovice 
     Darebnice 

 
363 

5 

 
284 

4 

 
79 

1 
Dvořisko: 
     Dvořisko 
     Podrážek 

 
113 

64 

 
94 
53 

 
19 
11 

Hemže: 
     Hemže 
     Březnice 

 
139 

49 

 
119 

34 

 
20 
15 

Choceň: 6415 3086 3329 
Kosořín: 217 150 67 
Lhota Zářecká: 
     Lh. Zářecká 
     Peliny 

 
170 

22 

 
150 

22 

 
20 

- 
Lhota Sudličkova: 89 72 17 
Nasavrky: 184 150 34 
Nořín: 111 103 8 
Úhrnem 7941 4321 3620 
  = 54,5 % = 45,5 % 
Přifařené vesnice 1526 1235 291 
  = 82 % = 18 % 

Z farní kroniky přepsala Soňa N.  
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Toto číslo sponzoruje:  

 

 

 

Nabízí: 
Povlečení:  Elastický krep  Satén 

Broušený flanel  Mikrofáze 
 

Vše v moderních dezénech a kvalitním zpracování. 
 

Výběr dezénů na www.stancl-cz.eu 
 

Prošívané přikrývky:  Letní 
Zimní 
Televizní 

 

Možnost provedení:  Jednobarevné 
S tiskem 

 

Na přání zákazníků vyrábíme povlečení i přikrývky v klasických i nestandardních 
rozměrech. 
 

AKCE: VÝPRODEJ ŠICÍCH NITÍ 
 

ŠTANCL, spol. s r. o. 
Běstovice 135, 565 01 Choceň, Česká republika 

Tel./ fax: 465 471 803, E-mail:stancl.chocen@tiscali.cz, http://www.stancl-cz.eu 
 

 

Internetové stránky farnosti 
www.chocen.farnost.cz 

 

Uzávěrka dalšího čísla Drobečků je 4. 9. 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.  

http://www.stancl-cz.eu/
mailto:drobecky@seznam.cz

