
 

     od sv. Františka 

 občasník choceňské farnosti  

                 prosinec 2016 
 

Milé sestry a bratři,  

prožíváme dobu adventní, čas, kdy se připravujeme 

na vánoční svátky. Je to čas radostného očekávání, 

protože čekáme na VELIKOU RADOST VÁNOC, 

kdy si budeme připomínat a znovu prožívat pravdu naší křesťanské víry, že 

se Bůh stal člověkem proto, aby nás učinil svými syny a dcerami skrze Ježíše 

Krista. 

Člověk, který to ví, který prožívá ve svém srdci a ve své duši to, že se 

Bůh k němu chová jako k svému dítěti, je člověkem radostným, člověkem 

„vánočním“. Je také plný vděčnosti za dar, který dostal v okamžiku svého 

křtu, dar mnohem větší než všechny dárky, které našel pod stromečkem na 

Štědrý den po celý svůj život, byť krásné, milé, a dokonce i užitečné.  

Dar Božího synovství, dar Božího dceřinství je tak velký, že stěží ho 

tady na zemi pochopíme. Vždyť jsme jako děti, mluvíme jako děti, myslíme 

jako děti, uvažujeme jako děti (srov. 1 Kor 13,11).  

Ale jednoho dne, kdy se naplní náš advent, toho dne, který nebude mít 

konce, protože slunce už nebude zapadat, poznáme Boha takového, jaký je, 

poznáme jeho milosrdnou lásku a láskyplná rozhodnutí jeho srdce. 

Prozatím, v tomto čase liturgického a osobního adventu, můžeme 

meditovat, kontemplovat a žasnout nad Božím slovem, nad slovem Boha, 

který se těší na setkání s námi, a zvláště nad slovem, které uslyšíme čtyři dny 

před vánočními svátky, ve středu 21. 12., z knihy Píseň písní 2,8-14: 

„Hlas mého milého! Hle, právě přichází, hory přeskakuje, přenáší se 

přes pahorky. Gazele se podobá můj milý nebo kolouškovi. Hle, právě stojí 

za naší zídkou, nahlíží do oken, dívá se mřížovím. Můj milý se ozval, řekl 

mi: „Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď! Hle, zima pominula, lijavce 

přešly, jsou tytam. Po zemi se objevují květy, nadešel čas prořezávat révu, 

hlas hrdličky je slyšet v naší zemi. Fíkovník nasadil první plody, voní kvítky 

vinné révy. Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď!“ Holubičko moje 
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v rozsedlinách skály, v úkrytu nad strží, dopřej mi zahlédnout tvou tvář, 

dovol mi hlas tvůj slyšet. Jak lahodný je tvůj hlas! Jak půvabnou máš tvář!“ 

„Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo 

v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (J3,16). 

Bůh tak miluje svět, že nám stále posílá slovo o lásce. To je hlas 

našeho milého Boha, Boha, který si nás, lidi, zamiloval na věky.  

Kéž letošní Vánoce budou pro každého z nás časem, kdy i my si Boha 

zamilujeme na věky a dovolíme mu přímo hovořit k našemu srdci slovo 

o lásce. 

 o. Bogdan 

 

 

Ze života farnosti – plány 

KALENDÁŘ FARNÍCH AKCÍ 
 

Čtvrtek 5. ledna 2017 v 15 hod. – žehnání tříkrálovým koledníkům 

5. – 11. ledna 2017 – Tříkrálová sbírka 

Sobota 11. února 2017 v 9 hod. – mše svatá spojená s udílením svátosti 

pomazání nemocných 

 

POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB 
 

Sobota 24. 12. 2016 - Štědrý den 

16.00  Hemže  

22.00  Choceň  

 

Neděle 25. 12. 2016 - SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 

  9.00  Choceň 

10.30  Koldín 

12.00  Skořenice 

14.30  Choceň - Vánoční odpoledne u jesliček (vystoupení dětí) 

 

Pondělí 26. 12. 2016 - Svátek sv. Štěpána 

  7.30  Sruby  

  9.00  Choceň 

10.30  Újezd  
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Pátek 30. 12. 2016 - Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

18.00  Choceň - mše sv. s obnovou manželských slibů  

 

Sobota 31. 12. 2016  

16.00  Choceň - poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku 

 

Neděle 1. 1. 2017 - Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 
  9.00  Choceň 

10.30  Újezd 

12.00 Skořenice 

16.00 Hemže 

 

Neděle 8. 1. 2017 - Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (žehnání vody, křídy, kadidla  

a zlatých předmětů)  

9.00  Choceň  

10.30  Skořenice  

16.00  Sruby  

………………………………………………………………………………… 

 

Chrám sv. Františka bude otevřen veřejnosti: 

24. 12. od 14:00 do 16:00 

25. 12. od 10:00 do 11:00; od 14:00 do 16:00 

26. 12. od 10:00 do 11:00 

 

 

MODRÝ BÁL 2017 
 

Milí farníci,  

začínáme plánovat Modrý bál 2017, a proto bychom byli moc rádi, kdyby se 

náš organizační tým rozrostl. Kdo by měl zájem jakkoli přiložit ruku k dílu, 

ať se prosím ozve Lídě Barborkové (ludmila.barborkova@gmail.com nebo 

776298102) 

Předem mockrát děkujeme za zvážení!  

 

Za Modrý tým: 

Klára, Marita, Lída, Pavel, Dan, Bára, Pavel 
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Svatý rok milosrdenství 
 

Zakončení Svatého roku milosrdenství 

 
V neděli 20. 11. 2016 papež František uzavřel Svatou bránu v bazilice 

svatého Petra v Římě. Tímto skončil v církvi jubilejní Svatý rok 

milosrdenství. Skončil čas, kdy Boží lid procházel Svatými branami ve svých 

katedrálách a na významných poutních místech, aby mohl zakusit lásku 

Boha, který potěšuje, odpouští a dodává naději. 

Svatý rok milosrdenství sice skončil, neskončil ale čas milosrdenství. 

Ten trvá a bude trvat až do konce světa, protože brány Božího milosrdenství 

jsou otevřeny stále.  

Pán Ježíš řekl sestře Faustyně Kowalské: „Napiš toto: Dříve než 

přijdu jako spravedlivý soudce, přicházím nejprve jako Král milosrdenství. 

Dříve než nadejde den spravedlnosti, bude dáno lidem takovéto znamení na 

nebi: Zhasnou všechna světla na nebi a po celé zemi bude hluboká tma. 

Tehdy se ukáže na nebi znamení kříže a z otvorů, kde byly probodeny 

Spasitelovy ruce a nohy, budou vycházet silná světla, která budou po nějakou 

dobu osvěcovat zemi. Bude to krátce před 

posledním dnem.“ (Deníček 83). 

Až do posledního dne je tedy čas slitování 

a Pán neúnavně otevírá dokořán bránu svého 

srdce, aby nám opakoval, že nás má rád a že chce 

s námi prožívat náš život. Nikdy na to 

nezapomínejme. Ať na to pamatujeme obzvlášť 

tehdy, kdy budeme klesat pod tíhou svých hříchů, 

často stejných a občas tak těžkých, že nám budou 

chtít vzít naději na to, že se můžeme ještě změnit a 

polepšit a povstat.  

Ať obraz Ježíše - Boha milosrdného, který 

jsme zavěsili v našem kostele na zakončení tohoto 

jubilejního roku, je pro nás neustálou 

připomínkou, že ten pramen milosrdenství, který 

vychází z Ježíšova srdce, se nikdy nevyčerpá, že 

vždy můžeme z něho čerpat pokaždé, když 

potřebujeme, a tolik, kolik potřebujeme, protože 

BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ JE NEKONEČNÉ. 

       o. Bogdan 
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Ze života farnosti - ohlédnutí 

MISIJNÍ DEN – 24. 9. 2016 
 

Římskokatolická farnost v Chocni společně s Papežskými misijními 

díly uspořádaly v sobotu 24. září 2016 Misijní den, který se letos konal už 

pošesté. Na oblíbenou akci se sjely děti zejména z východočeských Misijních 

klubek (např. Choceň, Letohrad, Vamberk, Slatina nad Zdobnicí, Písečná, 

Šedivec, Dolní Dobrouč, Proseč, Hradec Králové, Dohalice, Trutnov, Vysoké 

Mýto, Rychnov nad Kněžnou, Luže…), ale několik Misijních klubek dorazilo 

také ze vzdálenějších koutů naší republiky, např. z Českých Budějovic nebo 

Kroměříže. 

Misijní den zahájil v kostele sv. Františka Serafínského za 

choceňskou farnost P. Bogdan Ganczarski a Martina Krsková a za PMD 

diecézní ředitelka Bronislava Halbrštátová, která celým dnem provázela také 

jako moderátorka. 

Po úvodní písničce vyprávěl národní ředitel PMD Leoš Halbrštát o 

misiích v Bangladéši. Do této země se vypravil letos v létě na pozvání 

biskupa z Mymensinghu Paula Ponena Kubiho, aby se zúčastnil slavnostního 

otevření školy v Katabari, jejíž postavení 

financovali výhradně čeští dárci. Součástí 

jeho přednášky bylo promítání fotografií 

a videí, kterými přiblížil běžný život i 

zvláštnosti této jihoasijské země. Na 

závěr si připravil ukázky typických 

předmětů, které si odsud přivezl – 

barevné šátky a ozdoby, ale také 

speciální čelenku, kterou nosí ten, jemuž 

je prokazována zvláštní úcta. 

Po přednášce následovalo další 

zajímavé povídání Kateřiny a Martina 

Rýznarových o zákulisí natáčení Missio 

Interview. Tento pořad je součástí 

Misijního magazínu pravidelně 

vysílaného na TV Noe. 
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Dopolední program v kostele byl zakončen divadelní scénkou o 

Abrahámovi a Izákovi, kterou nacvičilo choceňské Misijní klubko. 

Aktivní část Misijního dne se odehrávala především na farní zahradě, 

kde bylo pro děti připraveno misijní putování po pěti kontinentech, rukodělné 

tvoření i občerstvení. Děti si tak např. v „Austrálii“ či „Africe“ mohly 

vyzkoušet svoje fyzické dovednosti, v „Evropě“ a „Asii“ zase svůj um 

například při skládání vlajek nebo poznávání koření. V „Americe“ jim 

pomalovali tvář, stejně jako ji mají ozdobenou místní Indiáni. Výtvarná dílna 

nabízela tvořivé aktivity – zdobení látkových pytlíčků pro misijní růžence, 

magnetů a malých hudebních nástrojů – „klapaček.“ 

Pro všechny přítomné bylo připraveno také bohaté občerstvení a oběd, 

dokonce v bezlepkové variantě, za což patří všem choceňským hospodyňkám 

velký dík. 

Zábavnou část měla na starosti mladá kapela Smile Back z Letohradu, 

která svými písničkami strhla většinu přítomných k tanci a po jejich koncertu 

následovala modlitba tancem sester Matyášových. 

Misijní den byl zakončen slavnou mší svatou, jejíž součástí byl obřad 

přijetí nových členů do Papežského misijního díla dětí. Celebroval ji 

královéhradecký biskup Jan Vokál a hudebně doprovázela schola Missio 

z Letohradu a okolí. Malí misionáři slíbili, že budou s odvahou a radostí 
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svým životem hlásat evangelium a každý den v modlitbě prosit za chudé děti 

v misiích. Slavnostní slib zakončila hymna Papežského misijního díla dětí. 

Po celou dobu setkání probíhal v kostele Misijní jarmark® společně 

s nabídkou misijních materiálů, mezi nimiž byl i nový Misijní kalendář 2017 

a také nedávno vydaná kniha pro děti Misionářka lásky – Vyprávění o Matce 

Tereze. 

Výtěžek akce, 15 220,- Kč, podpoří projekty PMD v Bangladéši. 

Celý den naplňovala radost, kterou se mají podle papeže Františka 

všichni misionáři vyznačovat. Děti i dospělí zde našli spoustu inspirace a 

povzbuzení pro misijní činnost ve svých farnostech. 

převzato z www.missio.cz 

 

ZÁŘÍ, ŘÍJEN V NAŠÍ CHOCEŇSKÉ FARNOSTI 

 
V září se konal Misijní den, kdy nás navštívil pan biskup Jan Vokál, 

který sloužil mši sv. Díky, pane biskupe, za Vaši přítomnost. 

Na svátek sv. Václava se věřící s knězem sešli u sochy sv. Václava. 

Tam jsme společně zazpívali chorál. 

O poutní slavnosti, kterou doprovázela rytmická skupina krásnými 

písněmi, byl oslaven patron našeho kostela. V promluvě pan farář P. Bogdan 

vysvětlil a přiblížil význam posvěcení chrámu a jeho zasvěcení sv. 

Františkovi. 

Varhanní koncert v Chocni, který provedl varhaník Jan Fajfr, byl 

hlubokým zážitkem pro přítomné. Po koncertu umělec dostal květiny a milý 

polibek od svých dětí. 

Nakonec jsme se mohli zúčastnit rovněž Benefičního koncertu 

(Nadační fond Josefa Luxe) v chrámu Nanebevzetí P. Marie na Hemžích, 

jenž se konal 9. října. Vystoupil zde Prague Cello Quartet. Výtěžek 

dobrovolného vstupného bude použit na program podpory etické 

výchovy na základních a středních školách. 

Byl to vskutku úžasný zážitek a pohlazení pro duši. Dlouhý a bouřlivý 

potlesk svědčil o tom, že posluchači byli velmi spokojeni a vděčni za krásně 

prožité nedělní odpoledne. Dívenky, vnučky paní Věry Luxové, předaly 

účinkujícím červené růže. Nikdo ze zúčastněných nemusel litovat, že 

vyslechl tento krásný koncert. Kostel na Hemžích byl zaplněn do posledního 

místa. Nakonec byli přítomní pozváni na koláčky, kávu – na posezení.  

Využijme každé radostné chvíle ve farnosti, je to příležitost setkávat 

se a P. Bohu za vše krásné a obohacující poděkovat! 

E. Tománková 
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MISIJNÍ KONGRES – 1. 10. 2016 

 
V sobotu 1. 10. se šestnáct dětí z choceňského Misijního klubka 

vydalo do Nymburku na Misijní kongres. Cesta ve vlaku nám rychle utekla. 

Po příjezdu do Nymburku jsme se zaregistrovali. Dostali jsme mapu města a 

další potřebné věci. Následovala mše svatá, kterou celebroval otec biskup 

Karel Herbst za doprovodu písniček od Broni Halbrštátové. Během obřadu 

byly přijaty další děti do Misijních klubek. Naše klubko se rozrostlo o dva 

nové misionáře. Následovala pohádka o princezně Rolničce. 

Poté jsme byli rozděleni do skupin a podle vylosované barvy jsme 

plnili úkoly. Choceňské klubko bylo rozděleno do dvou skupin. Šli jsme po 

stanovištích a za každý splněný úkol jsme dostali kartičky, tady brané jako 

peníze. Když jsme prošli všechna stanoviště a měli jsme hodně kartiček, 

vrátili jsme se zpátky ke kostelu. Za kartičky od všech dětí se postavil 

papírový kostel. U již postaveného kostela jsme si zazpívali a potom se 

s námi tamější pan farář rozloučil. Sbalili jsme si batohy a byli připraveni 

odjet.  

Všichni jsme došli na nádraží a čekali na vlak. Za necelé dvě hodiny 

jsme byli v Chocni. Tenhle Misijní kongres se povedl, a dokonce nám vyšlo i 

krásné slunečné počasí. 

Blanička a Markétka Duškovy 
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VEČER CHVAL 

 
Všichni máme mnoho důvodů k radosti, chválám a díkům. Chci se 

s Vámi proto podělit o krásný zážitek z večeru chval, jak jsme ho vnímali a 

prožili my, farníci. 

V neděli 20. listopadu jsme se sešli, abychom z celého srdce před 

vystavenou Nejsvětější svátostí poděkovali a zakončili rok Božího 

milosrdenství v naší choceňské farnosti. 

Střídalo se čtení z Deníčku sv. Faustýny Kowalské s písněmi, které 

zahrála rytmická hudební skupina. Dívali jsme se na milostný obraz Božího 

milosrdenství, ponořili se do něj a vnímali paprsky, které vycházejí 

z Ježíšova srdce. Obraz byl namalován přesně podle návodu Pána Ježíše, jejž 

řekl sestře Faustýně.  

Zaposlouchali jsme se do čtení, která přesně popisovala, co paprsky 

prýštící z Ježíšova srdce vyjadřují. 

Adorace se čtením a písněmi trvala hodinu. Nakonec byl krásný obraz 

zavěšen nad vchodem do zpovědnice, abychom se nebáli přistoupit ke 

svátosti smíření a abychom důvěřovali v Boží milosrdenství, jak nám říká 

nápis na obraze: „Ježíši, důvěřuji Ti!“ Tento nádherný obraz nám bude 

připomínat nekonečné Boží milosrdenství.  

Byl to krásný, hluboce prožitý nedělní podvečer. Díky panu faráři, 

P. Bohu a všem, kteří se zúčastnili, aby důstojně zakončili rok Božího 

milosrdenství v choceňské farnosti. 

Poslední neděle v mezidobí – Krista Krále. Adventní věnce nám 

připomněly, že se blíží advent. Příští neděli už zazpíváme Ejhle, Hospodin 

přijde … Po celý měsíc se budeme připravovat na Narození Pána. Advent je 

krásný právě touto přípravou na Vánoce, nejlíbeznější svátky, hlavně pro 

děti, které se těší na dárky, koledy a narozeného Ježíška v jesličkách 

v Betlémě. 

E. Tománková 

 

OPRAVY V KOLDÍNSKÉ KAPLI 
 

Jako blízký pozorovatel oprav v kapli v Koldíně jsem se rozhodla 

napsat pár slov o pocitech a dojmech o průběhu a o výsledku. 

Minulý rok při návštěvě kaple dětí z místní školky jsem si všimla, že 

jsou sice fascinované obrázky svatých a neznámým prostředím, ale přesto 

všechny oči přitahují oprýskané stěny, opadávající omítka a léty poničená 

křížová cesta. Shodli jsme se na tom, že kaplička by potřebovala nový kabát.  
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Že ani ne za rok se na tom začne pracovat, jsem opravdu nečekala. Na 

přelomu roku přišla zpráva, že dopadla dotace z Ministerstva zemědělství, a 

pak už se všichni začali těšit na nové barvy na stěnách.  

Na kraji léta roku 2016 si stavební firma KASTA, spol. s.r.o. v čele 

s Jirkou Stárkem vzala pod záštitu všechny práce. Sháněla firmy, 

kontrolovala průběh a ladila řemeslníky tak, aby opravy navazovaly. Vše by 

se neobešlo bez absolutní ochoty a nasazení místního kastelána Františka 

Eliáše a jeho ženy Aleny a nápadů a pomoci ještě dvou párů – manželů 

Dolečkových a Stárkových.  

Prakticky se začalo vyklízením vnitřních prostor od koberců, obrazů, 

přikrýváním lavic, oltáře a kazatelny. A pak už nastoupila firma Večera 

Michal a škrabala a opravovala zdi a dala vzorník barev. A právě výběr barev 

byl největší a nejtěžší úkol pro již zmiňované zainteresované Koldíňáky.  

Sladit moderní pojetí a vzhled starobylé unikátní kaple včetně hvězdiček nad 

oltářem byl opravdu tvrdý oříšek. Nezáviděla jsem jim to. Naštěstí malíři 

udělali vzorek pro představu, čekali na schválení P. Bogdanem a vše nakonec 

dopadlo podle mě 

výborně. Hvězdičky na 

jemně modrém podkladu, 

pár šedivých doplňků a 

jinak krásně čistá bílá 

kaple.  

Aby celkový 

dojem nezkazila stará 

okna, nastoupila firma 

Eurookna – Ing. Miloš 

Barvínek ze Skrovnice a 

kromě výměny oken 

zajistila i dvoje nové 

dveře a opravila podstavec 

oltáře. Vyrobila obětní 

stůl, na který jsem se já 

osobně moc těšila. Už od 

dětství mi v kapli vlastně 

chyběl. Pan farář se při 

bohoslužbě oběti k nám 

otočil zády a jeho řeči a 

gestům nebylo dobře 

rozumět a hlavně to prostě 
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bylo zády! Stůl se do útulné malé kapličky bez problémů vešel a jako by tam 

vždy patřil.  

Poslední řemeslníci přijeli z firmy pana Habra z Potštejna a ti zajistili 

očištění pískovce okolo dveří. Nesmíme opomenout ještě nesčetné hodiny již 

zmiňovaných Koldíňáků, kteří natírali veškeré dřevo v kapli proti červotoči, 

barvou schody k varhanám, obrazy proti úplnému rozkladu, prali a čistili 

všechny textilie a prostě byli plně nasazeni pro úklid a dokončení oprav. 

V říjnu se ještě rozhodlo, že do kaple se staré koberce prostě nemohou dát. 

Rodina Stárkova zainvestovala do nových.  

A konečně 4. neděli v měsíci říjnu se v kapli sv. Anny v Koldíně 

konala po opravách 1. mše svatá, která přilákala dost lidí. Největší zvědavce, 

obdivovatele, a hlavně také starostu obce, a to současného i minulého. A ještě 

zbývá dodat, že právě Obec Koldín a její zastupitelé mají na dokončení také 

zásluhy. Nejenže přispěla nemalou finanční částkou, ale také se ujala 

vlastnictví a převzala kapli za svou. 

A tímto vše nekončí. Ještě se diskutuje o obnově křížové cesty, 

obrazu Panny Marie a rekonstrukci oltáře.  

Každopádně buďme rádi za lidi v Koldíně, že to takhle pěkně zařídili. 

Je to teď v kapli milé, čisté, jako je čistá Boží láska a milost, která i při 

skončení Svatého roku milosrdenství je stále tak aktuální. A já už se těším, 

jak pozvu opět děti z MŠ, a tímto zvu i Vás! 

 pozorovatelé Klára Komárková a Pepík ml.  

 

 
ADVENTNÍ VĚNCE 2016 

 

Milí farníci, 

koupí adventního věnce v kostele jste přispěli na obnovu farního betléma, 

který si to jistě za ty dlouhé roky už zaslouží. Částka necelý 6 000 Kč jistě 

nebude stačit, ale jsme vytrvalé a věříme, že příští rok zase nějaké peníze 

přidáme.  

Rádi bychom vás touto cestou poprosili o zpětnou vazbu. Až budete 

adventní věnec vyhazovat, oddělejte z něho bodáky na svíčky, mašle a třeba i 

ozdoby a vložte je do krabice, která bude vzadu v kostele. Pomůžete nám 

snížit náklady na věnce, které budeme motat příští rok☺.  

Za vaše příspěvky vám ze srdce děkujeme. 

Za Hnutí modlitby matek v Chocni Soňa N. 
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PROGRAM PRO DĚTI – 3. 12. 2016 
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Milé děti, 

o Vánocích si připomínáme narození Ježíše Krista. Všichni se na tyto svátky 

určitě těšíte – na stromeček, na dárky … 

Napadlo vás někdy, co by si přál sám Pán Ježíš? 

(doplněním písmen do textu získáte odpověď) 

 

Když se přiblížila doba, kdy Maria měla porodit, musela s Josefem 

podniknout dlouhou cestu kvůli sčítání lidu.  

 

Do __etléma v ten čas přišlo velké množství lidí, kteří odtud pocházeli. 

Každ__ sháněl uby__ování, jak jen mohl, takže brzo nezů__talo volné ani 

jedno mís__o. Josef s Marií prochodili celé město, vypt__vali se, ale 

nenaš__i j__diné mí__to, kde by hlavu složili. Večer už z toho byli velmi 

u__avení.  

 

Tu Maria pocítila, že se jí zakr__tko narodí dítě. V poslední chvíli našli 

jeskyni. Ta__ porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a 

polož__la do jeslí.  

 

 

_ _ _     _ _ _ _ _     _     _ _ _ _ 
 

Zuzka Siegelová 

 

 

Okénko pro mládež 
 

MLADÍ A LISTOPAD ANEB FÓRUM MLÁDEŽE 2016 
 

Vážení a milí čtenáři Drobečků, 

už zase vychází náš farní plátek a s ním přilétá také mnoho nových či alespoň 

zajímavých zpráv o dění ve farnosti! Jedna z nich pochází od mladých. 

Okénko pro děti 
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Minulý měsíc se totiž jeden z nás mohl zúčastnit fóra mládeže. Ihned 

ti, milý čtenáři, vysvětlím, o co se jedná. Toto slovní spojení přece neslyšíš 

každý den, viď? Pro nás, mladé, je to obrovská událost, protože je to možnost 

povídat si o našem žití víry v dnešním světě, v církvi mezi sebou, ale 

především s našimi biskupy. Také máme možnost se jich na mnoho věcí 

zeptat.  

Taková setkání se konají vždy před celostátním setkáním mládeže a 

jeho účastníky jsou delegáti jednotlivých vikariátů – menších územních celků 

diecézí (něco jako už zrušené okresy), kteří reprezentují názory mladých své 

oblasti a po skončení setkání „své“ mladé zase o všem informují. Fórum 

může být tedy přínosem nejen pro zúčastněné „vyslance“, ale i pro ty, kteří 

tam nemohli být, ale podíleli se svými názory na vytvoření podkladu pro 

delegáty. Mnozí si mohli díky zajímavým, provokativním i složitějším 

otázkám uvědomit problémy, nad kterými člověk nepřemýšlí každý den. To 

samé platí pro delegáty, kteří se obohatili nejen názory mládežníků ze svého 

okolí, ale i názory dalších delegátů. Program fóra totiž zahrnuje diskuse mezi 

delegáty o životě mladých křesťanů jejich oblasti, modlitby, chvály a 

motivační přednášky. 

Jestli fórum mladých roku 2016 přinese něco hmatatelného a 

konkrétního ve fungování mladých v církvi (nové akce, časopisy, nová média 

atd.), o tom rozhodne celostátní „kolo“ fóra mládeže. Možná se někdo z nás 

zúčastní, uvidíme. Zatím OBROVSKÉ díky všem, kteří se jakýmkoli 

způsobem podíleli na přípravě tohoto setkání, a ještě větší povzbuzení (!) – 

buďte nadšení a aktivní – máte, co dát. 

 Maruška Filipová 

 

 

Z farní kroniky 
 

GENERÁLNÍ VISITACE R. 1932 
 

Naše osada měla štěstí, že nový arcipastýř nejd. pan biskup Or. Mořic 

Pícha počal zde apoštolskou visitační činnost. Přijel v sobotu 23. dubna na 

den sv. Vojtěcha autem z Hradce. Na náměstí očekávali jej místní katolické 

spolky Orel, Mariánská družina, Katolická jednota a velké množství věřících. 

Při příjezdu hrála hudba hymnu, papežskou a státní, načež uvítal přednosta 

okresního úřadu dr. Žalud, vikář dr. Dušek, děkan, družička a zástupcové 

korporací. V průvodu uveden arcipastýř do chrámu a pak na děkanství, před 
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nímž hodinu koncertovala hudba. Druhý den v neděli pan biskup kázal, 

sloužil mši svatou, při níž podal sv. přijímání 120 věřícím, biřmoval 484 

věřících, byl přítomen zkoušce dětí z náboženství a vykonal visitaci kostela. 

Účast lidu převýšila všechny minulé slavnosti visitační. Při odpoledním 

rozloučení podáno bylo panu biskupovi na památku album s fotografiemi 

posvátných míst osady a 

katolických spolků. 

Večer uspořádaly spolky 

naše v Lidovém domě 

akademii na počest 

vzácného hosta 

s pořadem pěveckým, 

hudebním a veršovaným 

dramatem „Otčenáš“. 

V Chocni se zdržel pan 

biskup do čtvrtka a 

odtud vyjížděl visitovati 

okolní farnosti. 

 

Nový oltářní obraz sv. Anny 

Při generální visitaci upozornil pan biskup na méně vhodný obraz sv. 

Anny. Proto jsme jednali s Chrámovým družstvem v Pelhřimově a to 

doporučilo akademického malíře Fr. Doubka. Ten obraz vymaloval a to 

k plné spokojenosti jak provedením uměleckým, tak i k uspokojení zbožného 

citu věřících. Náklad činil 4 047 Kč a byl uhrazen štědrostí věřících. 

Jmenovitě přispěli většími obnosy R. Javůrková 500 Kč, J. Horská 400 Kč, 

Marianská družina 300 Kč, A. Suchomelová 1 000 Kč a nejmenovaná bývalá 

učitelka 1 000 Kč. 

 

Elektroventilator 

Poněvadž starý kalkant nestačil již na šlapání měchů, muselo býti 

přikročeno k pořízení elektroventilatoru. Objednán i instalován firmou Fr. 

Medřického, varhanáře v Kutné Hoře, koncem roku 1933. Cena obnášela 

4 690 Kč. Při té příležitosti uvedená firma varhany vyčistila a naladila za 

2 400 Kč. Náklad hrazen obnosem 2 695 Kč ze záduší filiálního kostela 

v Běstovicích, ostatní z milodarů osadníků. Sbírku na jejich získání podnikl 

ředitel choru Ing. Navrátil. 

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 5. 2. 2017. Příspěvky prosím doručte 

na adresu drobecky@seznam.cz, 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.  

mailto:drobecky@seznam.cz

