
 

     od sv. Františka 

 občasník choceňské farnosti  

                 září 2016 
 

Milé sestry a bratři,  

skončil čas prázdnin, i když „prázdno“ nebylo. 

Prožili jsme velké sportovní události EURO 2016, 

olympijské hry v Rio de Janeiro či 1. fotbalový 

turnaj choceňské farnosti. 

„Prázdno“ nebylo, protože bylo slyšet během Světových dnů mládeže 

v Krakově modlitbu opakovanou v různých řečech světa:  

Ježíši, důvěřuji Ti. 

Jesus, I trust in You.  

Jesus, ich vertraue auf Dich.  

Jeszua, ani batuach becha.  

Jezus zaupam vate.  

Jesus, eu confio em Vós.  

Isuse, uzdam se u Tebe.  

Yesu nakutumainia. 

Jesu in Te confido.  

Исусе, доверяю Тебе. 

Jezu, ufam Tobie.  

Modlitba nikdy není „prázdný“ čas. Je naplněná Bohem a jeho 

přítomností. To právě proto, že je tam Bůh, modlitba prodlužuje náš čas a 

naplňuje nás silou Boží. Lidé, kteří v životě dokázali nejvíce, jmenovitě 

světci, se také nejvíce modlili. 

S modlitbou v srdci i na rtech chceme tedy začít čas, který je před 

námi, a události, které nás čekají.  

S Papežskými misijními díly připravujeme v naší farnosti Misijní den 

v sobotu 24. 9. a přivítáme našeho otce biskupa Jana Vokála, který tohoto 

dne k nám přijede.  
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Už brzy začneme obrovské stavební dílo, kterým bude rekonstrukce 

střechy našeho kostela. I za to je třeba se modlit, protože pamatujme na 

evangelium z letošní neděle 4. 9. ( Lk 14, 28-32). 

Budou ještě poutní slavnosti, posvícení, mše svaté, svaté zpovědi, 

růžencové modlitby a korunky. 

Ano, důležité je to, co bude, to, co přijde, to, na co se těšíme. Ale 

nejdůležitější je to, co je teď, to, co nyní trvá. A je to stále Svatý rok 

milosrdenství, milostivé léto Páně, čas naší modlitby a volání: Ježíši, důvěřuji 

Ti. 

Nebojme se budoucnosti! Naše budoucnost je v Bohu! Volejme 

k našemu Pánu, prosme o jeho milosrdnou lásku a slitování sami pro sebe a 

pro své blízké. 

To, co řekl Ježíš Kristus sestře Faustyně Kowalské, říká i každému 

z nás: „Neboj se, já jdu s tebou“. 

o. Bogdan 

 

 

Ze života farnosti - plány 

KALENDÁŘ FARNÍCH AKCÍ 
 

Sobota 24. září od 10 hod. – Misijní den 

Středa 28. září od 9 hod. – Slavnost sv. Václava 

Středa 28. září od 16 hod. – Benefiční svatováclavský koncert 

Neděle 2. října od 9 hod. – Poutní slavnost sv. Františka 

Neděle 9. října od 9 hod. – Slavnost výročí posvěcení kostela 

Neděle 9. října od 16.30 hod. – Hudební podvečer v kostele na Hemžích 

Neděle 23. října – Misijní neděle 

Úterý 1. listopadu od 18 hod. – Slavnost Všech svatých 

Středa 2. listopadu od 18 hod. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

Neděle 20. listopadu – Konec Roku milosrdenství – koncert na 

poděkování za Rok milosrdenství (slovo, obraz, hudba) 

MISIJNÍ DEN 
 

Srdečně Vás zveme na tradiční MISIJNÍ DEN 2016, který pořádají 

Papežská misijní díla ve spolupráci s naší farností v sobotu 24. 9. 2016. 
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Program pro děti i dospělé začne v kostele sv. Františka Serafínského 

v Chocni v 10.00 hodin, pokračovat bude v budově fary a na farní zahradě. 

Vyvrcholením setkání bude mše svatá v 15.00 hodin, kterou celebruje 

královéhradecký biskup Jan Vokál. 

 

Z misijní cesty do Bangladéše 2016 

Biskup si sedá na přední sedadlo bílé dodávky vedle řidiče Avaresta, 

my obsazujeme ostatní místa a vyrážíme kolem chaotického autobusového 

nádraží, zapáchající skládky a přes most přes široké rameno řeky 

Brahmaputry. Otevírá se nám krajina rýžových polí a rybníčků, u rušných 

vesnických trhů nepozorujeme, že pátek je v této muslimské zemi volným 

dnem. 

Po dvou hodinách jízdy se začíná značně zhoršovat povrch vozovky, 

houstne les a k našemu vozidlu se připojuje plně obsazené policejní auto, 

jehož posádka má v rámci protiteroristické politiky bangladéšské vlády 

dohlédnout na klidný průběh pobytu cizinců v oblasti. Příjezd do Kata Bari 

spíše nasvědčuje tomu, že budeme čelit velmi přátelským projevům – u 

vyzdobené vstupní brány prožíváme obřad umývání nohou, což je v kultuře 

kmene Garo symbol uvítání vzácné návštěvy. Slavnostně otevíráme novou 

školní budovu, na níž jsou pamětní desky s nápisy o podílu českých dárců. 

S místní komunitou slavíme bohoslužbu a prožíváme příjemné odpoledne 

provázené znovu s ukázkou zdejších tanců a dalšího umění, mimo jiné rituálu 

plašení slonů, kteří se sem občas zatoulají z příhraničních hvozdů a působí 

škody na obydlích i úrodě. S velkou vstřícností se setkáváme i během krátké 

procházky po vesnici. 

Navečer nás – stále s policejním doprovodem – čeká krátký přesun na 

faru v Baromari. Prohlížíme si nedaleké mariánské poutní místo se 

šestnáctimetrovou sochou a večer znovu obdivujeme pohybový talent dětí. 

Vydatný déšť znovu přichází až v noci, tentokrát v doprovodu ohlušující 

bouřky. 

Převzato z www.missio.cz 

HUDEBNÍ PODVEČER - HEMŽE 2016 

Nadační fond Josefa Luxe Vás zve v neděli 9. října 2016 v 16.30 na 

již tradiční benefiční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie na 

Hemžích u Chocně. Se svým programem vystoupí Prague Cello Quartet 

v obsazení Petr Špaček, Jan Zvěřina, Jan Zemen a Ivan Vokáč. Zazní skladby 

autorů Petr Iljič Čajkovskij, Antonín Dvořák, John Williams, Andrew Llyod 
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Weber, Freddie Mercury a Ennio Morricone.  

Výtěžek dobrovolného vstupného bude použit na Program podpory 

etické výchovy na základních a středních školách. 

BENEFIČNÍ SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT 
 

Zveme Vás na BENEFIČNÍ SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT, 

který se koná při příležitost 95. výročí narození choceňského varhaníka, 

hudebního pedagoga, skladatele a ladiče klavírů Ladislava Horníčka. 

Koncert se uskuteční 28. 9. 2016 v 16 hodin v kostele sv. Františka 

Serafínského v Chocni. 

Při koncertu proběhne prezentace nového varhanního CD, které je 

možno při koncertě zakoupit. 

Cena CD je 150 Kč. 

Výtěžek bude věnován Škole Jaroslava Ježka, která vzdělává a pečuje 

o žáky se zrakovým postižením. Na varhany zahraje Jan Fajfr. 

 
 

Ze života farnosti - ohlédnutí 
 

FARNÍ ZÁJEZD DO KRAKOVA 
 

Měla jsem to štěstí, že jsem mohla jet s Bogdanem do Polska. Je to 

výhra, jet s Polákem do Polska. Zná místní poměry i řeč (i když otázka 

polské prodavačky: „Odkud pán je, že má tak dobrý polský přízvuk?“ je spíš 

k popukání…) Jela jsem se svými nejbližšími matkami, se kterými se 

scházíme každé úterý na modlení za naše děti. Nedokážete si představit, jak 

jsme se těšily. Pokyn, že každá bude mít na cestu nasmažené řízky a 

rozbalovat se budou hned za Vysokým Mýtem, jsme dodržely všechny.   

Do Krakova jsme dorazili večer a ještě před ubytováním jsme šli hned 

na jídlo. K večeři byly nečekaně … řízky – nevadí!  

Nechci vám tu popisovat, kde všude jsme byli a co jsme tam viděli. 

Chci vám předat můj celkový pocit a zážitek z tohoto zájezdu. Z mého 

prvního farního zájezdu, na který jsem kdy s naší farností jela. Jednak jsem 

ráda, že jsem poznala blíže lidi, které běžně potkávám v kostele a běžně 

nevím, jak se jmenují. Jsem taky ráda, že jsem jela se svými kamarádkami, se 

kterými jsem zažila stejnou pohodu jako před dvaceti lety, když jsme ještě 

byly svobodné a cítily se svobodné. Bez dětí, bez starostí – jen my holky. A 

2. 

4. 

5. 



5 

 

mám neskonale dobrý pocit, že jsme trochu blíž poznali našeho „pana faráře“ 

a díky tomu jsme mu blíž. Je to totiž bezvadnej chlap, ten náš pan farář. 

A možná bych přece jenom vypíchla jedno místo, kde byla cítit Boží 

přítomnost, a nic jiného ten zážitek v Krakově už nepřebilo. Bylo to místo, 

kde se zjevil Faustyně Kowalské Pán Ježíš – v klášteře Lagiewniki. Když 

jsme procházeli Bránou milosrdenství (a že jsme jich prošli docela dost…) na 

mši svatou do kostela Božího milosrdenství, úplně se mi stáhlo hrdlo. Kostel 

byl nádherný, prosvětlený, s úžasnými vitrážemi. Celá mše byla taková 

laskavá otevřená Boží náruč. A korunou toho všeho bylo svaté přijímání, při 

kterém lidé poklekali kolem oltáře a čekali na Pána Ježíše v podobě hostie. 

Pro mě nezapomenutelný zážitek, který jen tak něco netrumfne…. 

Děkuji Bohu a Bogdanovi za krásný zájezd plný zážitků. Ráda pojedu 

zas. Kamkoliv. 

Soňa N. 

FARNÍ TÁBOR 2016 

 
V sobotu 9. července se vydalo 50 táborníků na 21. farní tábor 

nesoucí název „Do hlubin“. Celotáborová hra děti motivovala nasbírat co 

nejvíce kyslíků k ponoření se do hlubin moře a nalezení pokladu.  Děti 

soutěžily ve čtyřech týmech (Černá perla, Bludný Holanďan, Mořský vlk a 

Císařovna), tedy lodích, kdy každá měla svou barvu, název, pokřik a vlajku. 

Děti se do nich rozdělily pomocí barevných pirátských pásek.  Ani na 

letošním táboře nechyběly oblíbené hry jako Pašeráci, Ešusy, Píšťalka, 

Přenášení textu, Člověče, nezlob se, Náhoda, Sedmičky, Obíhačka, Šifra či 



6 

 

Čokoláda. Zahrály jsme si ale i spoustu jiných her jako např. Chytání ryb, 

Stavění vorů či Miss mořská panna. Na památku si táborníci domů odvezli 

kotvičku, kterou si vyrobili ze samotvrdnoucí hmoty. Krásnou a zajímavou 

mši svatou na náměstí tábořiště nám umožnil prožít společně s několika 

farníky místní zastupující pan farář z Fryšavy pod Žákovou horou. Nechyběl 

ani celodenní výlet a noční hra po svítících náramcích. Poslední den nás 

nečekaně přepadli piráti a to hned dvakrát. Nově se mezi námi objevil i 

putovní pohár za Přespalubní přehazovanou, poprvé získán lodí Mořský vlk. 

Letošní tábor přinesl také mnoho zajímavých událostí jako novou kolekci 

kabátové módy či bouřlivý koncert známé táborové kapely - Ešusáci. 

Přestože byly síly týmů do poslední soutěže velmi vyrovnané, poklad se 

podařilo nalézt pouze nejrychlejší a nejpozornější lodi – Bludný Holanďan.  

Tábor jsme zakončili v sobotu 16. července opět u kostela v Chocni. 

Naposledy zazněla hymna a rozezněly se pokřiky. Náš 21. farní tábor se 

obešel bez úrazů a nemocí. 

Liduš Novotná 

 
 

Adopce na dálku 
 

Draze milovaní sponzoři, 

moc vás všechny zdravím. Právě jsem ukončil desátou třídu a čekám na 

výsledky zkoušek. Během školního roku u nás probíhala spousta kulturních 

programů a her. Většiny z nich jsem se aktivně zúčastnil. 

1. 11. jsme slavili Karnataka Rajyotsava – den vzniku státu Karnataka 



7 

 

14. 11. jsme slavili den dětí, které se účastní našeho programu 

26. 11. Den republiky a Den nezávislosti 

 

Mám se dobře a daří se mi i ve studiu. Naše rodina má tři členy. Mne, 

moji babičku a mého bratra. Bratr se narodil 17. 1. 2001. Moje babička trpí 

cukrovkou, takže je velice obtížné 

zorganizovat mé studium. O babičku 

mám starost a prosím vás o modlitbu.   

 

Měli jsme jednodenní tábor 

v Mariapura, kde jsme tančili a hráli 

různé hry. 

 

Dostali jsme peníze, které jste 

nám poslali. Díky nim jsem mohl zaplatit 

školné a další potřebné věci. Moc vám za 

to děkuji.  

 

Jaké je u vás počasí? Tady je 

každý den hrozné horko. Až pojedete do 

Indie, přijďte mne, prosím, navštívit. 

 

S láskou končím tenhle dopis a 

děkuji vám.  

Váš milující Balaraj 

 

Okénko pro mládež 
 

SDM KRAKOV 
 

25. července jsme vyrazili do polského města Krakov. Hned po 

příjezdu jsme se zaregistrovali v Českém národním centru a ubytovali jsme 

se u jedné z ochotných krakovských rodin. Ještě odpoledne jsme vyrazili na 

skautskou mši do wawelské katedrály. V úterý jsme po slůvku na den a 

katechezi v českém centru vyrazili do centra města, ale nedostali jsme se, jak 

jsme chtěli do Mariánské baziliky. Odpoledne jsme byli na zahajovací mši 

s kardinálem Dziwiszem v parku Blonia. Ve středu byli všichni čeští poutníci 

na pouti u centra Jana Pavla II. a v Lagiewnikách, kde v klášteře žila 
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Faustyna Kowalská. Ve čtvrtek jsme dopoledne obešli kostely v centru města 

a odpoledne jsme byli na 

zahajovacím ceremoniálu se 

Svatým otcem v parku Blonia. 

Byly představeny jednotlivé 

státy a lidé tančili a zpívali… 

V pátek už se nachyloval čas 

k sobotnímu odchodu do 

Campusu Misericordiae. 

Někteří z poutníků byli na 

křížové cestě se Svatým otcem, 

my jsme ovšem byli na křížové 

cestě v Českém národním 

centru - tato křížová cesta měla opravdu silnou atmosféru. V sobotu ráno 

jsme hned po mši vyrazili do Campusu Misericordiae – 4 km dlouhá cesta 

tam nám trvala asi 5 hodin, protože všude se pohybovalo mnoho poutníků a 

tvořily se veliké fronty. V Campusu jsme si dali pár hodin odpočinku a večer 

začala vigilie. Nejdříve jsme si vyslechli proslov pana kardinála, poté slova 

Svatého otce a hrané skutky milosrdenství. Večer také celý Campus vytvořil 

nádhernou atmosféru díky svíčkám, které dostali všichni poutníci. Kolem 11. 

hodiny jsme se ještě zaposlouchali do zvuku koncertu. V neděli ráno jsme se 

všichni zúčastnili mše svaté, kterou sloužil Svatý otec, a na závěr jsme se 

dozvěděli, že další Světové dny mládeže se budou konat v Panamě. Poté už 

jsme všichni vyrazili na cestu zpět z Campusu a kolem 10. hodiny večerní 

jsme odjížděli z Krakova.  

 Madla, Majda, Klára, Maruška, Pepa, Tonda, Martin, Fanda  
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TANEČNÍ TÝDEN 6. - 12. 8. 2016 

 
 

Jako každoročně se v DCŽM na Vesmíru uskutečnil již velice 

oblíbený taneční týden, na který se vydala i choceňská parta. Celkem přijelo 

něco kolem stovky lidí, takže tam nebylo ani prázdno, ale ani moc plno. Učili 

jsme se spoustu tanečních kreací a některé opravdu stály za to.  

Celý týden se tentokrát odehrával v hollywoodském duchu. Pointou 

bylo, že režisér Steve Stevenson si přizval čtyři nejlepší herce, se kterými se 

pokoušel natočit nový filmový trhák Family Dance. Natáčení bylo velmi 

náročné, o tom není pochyb. Účastníci tanečního týdne si měli opět možnost 

vyzkoušet řadu workshopů a to tanečních i jiných, od klasiky, jako je třeba 

polka a tango, přes latinu, hip hop, break dance, street dance, street jazz, 

house dance, muzikál, dancehall, jump style, stepmánii, balet, scénický tanec, 

břišní tance, sebeobranu a relaxační cvičení až po artistické kousky bratrů 

Brichcínových, yoyo, kendamu nebo lectio divina. 

Každý den byl rozdělen do několika bloků. Ráno dva workshopy a 

odpoledne dva workshopy. Večer byl vždy plně využit a to jak mší, tak třeba 

zábavnou hrou.  

Ve středu odpoledne jsme všichni šli na mši do Deštného a 

následovně po ní jsme si zatančili na silnici před kostelem flashmob.  

Konec týdne provázel jako obvykle galavečer i se svým pestrým 

programem. Jako první byl úvodní tanec růžového partnera, který měl 

okouzlující partnerku. V hollywoodském provedení byly i večerní scénky. 

Letos to byly nominace na Oskara. Cenu vyhrála družinka s představením 

Malá mořská víla. Zbytek večera byl věnován tanci různého druhu, přičemž 

pro odpočinek byla možnost adorace v kostele. Jako poslední se nám 

předvedli manželé Kubištovi a jejich tanec. Pak už se každý odebral do 

pelechu. 

Hned v pátek ráno byla krátká mše v kostele sv. Matouše a po ní se už 

všichni pomalu, ale jistě začali rozjíždět ke svým domovům. My jsme 

odjížděli během poobědové pohádky, asi tak ve tři hodiny. 

Byl to opravdu vydařený víkend a moc se nám tam líbilo. Těšíme se 

na další ročník. 

Madla Víchová  
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Milé děti, s koncem prázdnin k nám přichází měsíc 

září. V tomto měsíci si připomínáme několik svatých. Patří 

mezi ně i svatá Ludmila, babička svatého Václava, patrona 

české země. Správnou vyměnou čísel za písmena se o 

jejím životě dozvíte více. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

M T Č Í H S P CH B J V 
 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Z U L K Ř Ě Á N I Ž Ť 
 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Š É R E A D Y O C 
 

6 11 27 2 18 – 14 13 28 1 20 14 27 – 9 29 14 27 – 7 25 11 19 4 – 3 26 6 15 

30 13 – 6 11 17 2 20 31 4. 11 28 27 14 27 – 6 26 – 12 27 – 15 19 4 21 26 2 

26 – 9 30 16 20 11 30 10 26. 6 2 27 25 27 14 27 – 6 26 – 30 – 8 13 28 24, 11 

29 8 30 11 18 11 27 14 27 – 27 – 11 29 13 3 30 11 27 14 27 – 6 11 24 5 30 – 

11 19 13 15 27 – 6 11 27 2 24 5 30 – 11 18 31 14 27 11 27. 12 – 21 18 25 14 

20 11 30 6 2 20 – 10 20 – 19 26 8 27 14 27 – 11 14 27 6 2 19 4 – 6 19 27 8 

27 – 12 27 11 25 27 21 28 20 2. 2 13 2 30 – 5 30 25 14 20 11 30 13. 15 16 26 

6 22 27 19 15 13 – 6 20 – 7 16 20 7 30 1 4 19 18 1 26 – 23 26 6 2 19 18 31 2 

24 5 30 – 12 18 16 4.      

     Příjemné luštění, Liduš 

 

Zamyšlení 
 

DÍKY ZA PRÁZDNINY 
 

Díky Bohu za prázdninový odpočinek a čas dovolených; počasí přálo, 

bylo hezké, teplé. Děti a dospělí si odpočali od běžných všedních povinností. 

V neděli 28. srpna pan farář posvětil dětem školní tašky i jiné pomůcky, aby 

s Božím požehnáním vykročily s chutí do školy. 

Okénko pro děti 
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V sobotu 27. srpna jsme měli možnost zúčastnit se duchovní obnovy 

ve Vysokém Mýtě, kterou vedl kněz P. Marián Kuffa. Načerpali jsme mnoho 

hlubokých duchovních myšlenek. Bylo to duchovní osvěžení v těchto 

prázdninových dnech.  

Každý kněz v promluvách přináší něco povzbuzujícího pro duši. 

Nestačí jen pečovat o tělo, ale musíme sytit také duši. V jedné promluvě při 

mši sv. na Noe vyprávěl kněz, co se odehrálo v jedné restauraci. Návštěvník 

si stěžoval, že číšník učinil nějaký omyl. Postěžoval si vedoucímu; ten nechal 

zavolat číšníky a ptal se hosta, který číšník to byl. Host však odpověděl: „Já 

nevím, já jsem se na něho nedíval.“ Vedoucí řekl: „Tak ten pán kolem vás 

hodinu skáče a vy se na něj ani jednou nepodíváte!“ Nejenže je to neslušné, 

ale i nevděčné. Tento příběh mně utkvěl v paměti, protože i my se někdy tak 

chováme. Kněz nám vypráví různé poučné příběhy z evangelia a my očima 

bloudíme po lidech, co se kolem děje, a nesoustředíme se na Slovo Boží. 

Jsme stejně nevděční jako host v restauraci. Příběh se mi líbil, proto se chci 

s vámi o něj podělit. 

E. Tománková 

 

Z KNIHY SVĚDEK BOŽÍ LÁSKY (ŽIVOTOPIS JANA 

MARIE VIANNEY) 

 
O kněžství 

Kdo je kněz? Člověk, který stojí na místě Boha. Člověk, kterému byly 

svěřeny všechny Boží pravomoci. Náš Pán říká kněžím: „Jako Otec poslal 

mě, tak i já posílám vás. Na nebi i na zemi mi byla dána všechna moc. Jděte 

tedy, učte všechny národy (…) kdo vás poslouchá, mě poslouchá, kdo vás 

odmítne, mě odmítne.“  

Když kněz odpouští hříchy, neříká: „Bůh Ti odpouští,“ ale říká, 

„uděluji Ti rozhřešení.“ Kdo ukládá eucharistii do svatostánku? Kněz! Kdo 

přináší vaší duši vstup do života? Kněz! 

Kdo připravuje duši na věčnost, aby mohla předstoupit před Boha? 

Kněz! Může vám P. Maria, nebo andělé dát rozhřešení? Ne! Ale každý kněz 

ano! 

Ach, kněz je skutečně mocí Boží něco mimořádného! Po Bohu je 

kněz vším! Nechte farnost třeba 20 let bez kněze a lidé se začnou klanět 

zvířatům.  

Až v nebi budeme schopni pochopit radost, kterou přináší každé 

sloužení mše sv. 
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Kněz musí být vždy zahalen Duchem svatým, tak jako je jeho tělo 

oděno do kněžského roucha. 

Nikdy nemluvme o knězi špatně! Kněze máme ctít a milovat a P. 

Bohu za ně děkovat. Vedou nás cestou za Kristem. 

Výňatek z knihy opsala E. Tománková 

 

Poděkování 
 

Zázrak… 

Slovo, které jsem často slyšela v červenci a srpnu 2016 od kapacit FN 

v HK doc. MUDr. Špačka Ph.D., přednosty kliniky, MUDr. Iva Kalouska a 

dalších, kteří mi sdělili, že podstupuji operaci, kterou nemusím přežít, ale pro 

moji záchranu udělají vše. 

Byla jsem informována, kolik bratrů a sester se za mě modlí 

v modlitebním mostě zorganizovaném J. Břicháčkovou. Ale i mimo tento 

most se za mne modlila rodina, přátelé, kamarádi, kteří toho pro mě udělali 

hodně. 

Co přineslo duchovní energii kromě vašich modliteb? 

- Svátost pomazání nemocných, eucharistie od P. Jindřicha Plška ještě 

v nemocnici ÚO. Potom jsem byla převezena do HK. 

- Den před rozhodujícím zákrokem mě navštívil P. Miloš Šiffel, který mně 

udělil další svátost pomazání nemocných včetně eucharistie. 

- Mše svatá, kterou v době operace nechala odsloužit kamarádka Růženka 

Stráníková v Sebranicích. 

Setkala jsem se s kvalitní lékařskou odbornou péčí, pokorou a 

lidskostí. Věděla jsem, komu vděčím za záchranu života. Na operační sál 

jsem dojela s myšlenkou: „Pane Bože, buď vůle Tvá.“ Mám za co vděčit, a 

tak vděčím i vám všem, že jsem se mohla vrátit do choceňského kostela, 

který je spojen i z dětství s množstvím vzpomínek, ale o tom až někdy jindy. 

Pán Bůh vás opatruj. Děkuji. 

Oli Kudláčková 

 

 

Drazí farníci, 

chtěl bych touto cestou poděkovat otci Bogdanovi a paní magistře Krskové 

za podávání Těla Páně u mne doma, když jsem pro nemoc nemohl do našeho 

kostelíčka. Dále chci poděkovat všem za modlitby a slova povzbuzení. 

Teprve když člověka přepadne zákeřná nemoc, tak si uvědomí mnoho věcí. 
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Ze začátku jsem řešil vše sám a Boha jsem trochu opomíjel. Ale on na mě 

nezapomněl a stál při mně. Vaše modlitby mě provázely po celou dobu mého 

pobytu v nemocnici. 

Poznal jsem sílu farního společenství a jsem rád, že mezi ně patřím. 

Ještě jednou moc děkuji. 

Honza Vajrauch 

 

Z farní kroniky 
 

MILLENIUM SVATOVÁCLAVSKÉ 
 

Oslavili jsme na osadě důstojně. Četně zúčastnili jsme se dnů 

orelských a svatováclavských v Praze. Aby památka milleniová zůstala 

v Chocni trvale – máť město ve znaku sv. Václava – rozhodl se výbor 

katolických spolků a organisací postaviti důstojný památník ve městě, sochu 

sv. Václava. Základní kámen položen slavnostně v neděli před svátkem sv. 

Václava r. 1929. Kázání konal prof. dr. Josef Buryšek  z Hradce Králové, mši 

svatou sloužil místní děkan, načež konal se průvod po náměstí k místu 

pomníku, sestávající ze spolků katolických, deputací, družiček, lidu. Na místě 

pronesl slavnostní řeč místní duchovní správce, následovaly poklepy a 

uložení kamene. Odpoledne konána lidová slavnost. Ze Záměstí vypraven 

průvod spolků a alegorických vozů do Stromovky, kde u staré sochy sv. 

Václava konán projev. Dr. Jindřich Dušek, farář z Knířova, proslovil 
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případnou řeč, následoval zpěv, položení věnce a hymny. Na to v zahradě 

Lidového domu při krásném počasí konána lidová veselice. 

Dny svatováclavské slaveny službami Božími. V předvečer svátku 

konána adorace a průvod s Nejsv. Svátostí kolem kostela. Na svátek konány 

slavné služby Boží, dopoledne a odpoledne průvod k soše sv. Václava do 

Stromovky. Město každý slavnostní projev i vyvěšení praporů odmítlo. 

Pomník posvěcen velkou 

slavností v pondělí svatodušní 9. června 

1930. Jest dílem místního osvědčeného 

sochaře Josefa Reila. O zdařilém 

provedení svědčí jednomyslně 

pochvalný úsudek občanstva. Žádali 

jsme město o propůjčení vhodného 

místa pro pomník a naznačili tři místa. 

Město však odkázalo nás na místo u 

kostela, kde stojí socha sv. Jana N. Proto 

jsme se rozhodli, že pomník postavíme 

na svém, na okraji děkanské zahrady, 

v blízkosti kostela a školy. Základy 

položeny hluboce a naplněny betonem. 

Práci stavitelskou provedl inž. Fr. Žaba, 

umělý kámen Fr. Bartheldy, práci 

zámečnickou bratří Urbanové, všichni 

z Chocně. Náklad činil za práci 

sochařskou 11.000 Kč, stavitelskou 

2.923 Kč, umělý kámen 970 Kč, zámečnickou 1.187 Kč, dohromady 16.080 

Kč a uhražen příspěvky katolického lidu farnosti. 

Slavnosti za příznivého počasí zúčastnilo se množství lidu ze širého 

okolí, jistě v počtu kolem 4.000 a významu jí dodala přítomnost ministra 

Dostálka. Počala mší svatou v děkanském kostele, po ní ubíral se průvod 

Orelstva, spolků, družiček, dětí, duchovenstva a lidu ulicí Školní, Dolní a 

náměstím k místu pomníku, u něhož stála orelská stráž. Ministr Dostálek 

pronesl slavnostní řeč, po níž děkan pomník posvětil a poděkoval těm, kdo o 

pomníku pracovali, hostům a všem účastníkům. Defilém Orelstva na náměstí 

skončena dopolední slavnost. Odpoledne v zahradě Lidového domu konala se 

zdařilá veselice lidu. 

Katolíkům farnosti ponechán úkol oslaviti millenium svatováclavské 

a doufáme, že jsme učinili tak důstojně. 

Z farní kroniky přepsala Soňa N. 
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Toto číslo sponzoruje:  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetové stránky farnosti 
www.chocen.farnost.cz 

 

Uzávěrka dalšího čísla Drobečků je 27. 11. 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 10 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.  
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