
 

     od sv. Františka 

 občasník choceňské farnosti  

                 doba velikonoční 2017 
 

Milé sestry a bratři,  

„Pán skutečně vstal z mrtvých. Aleluja. Jemu buď 

sláva a vláda na věčné časy.“ Takto znějí slova 

vstupní antifony mše svaté o slavnosti 

Zmrtvýchvstání Páně. Tato slova, pocházející z evangelia podle svatého 

Lukáše a z knihy Zjevení, církev hlásá dva tisíce let jako radostnou zvěst pro 

celý svět a pro každého člověka. Také v tomto roce 2017 nám opakuje totéž, 

že Kristus vstal z mrtvých, skutečně z mrtvých vstal a žije na věky. 

Církev to říká také dnes, poněvadž mnoho lidí v dnešní době žije a 

jsou zaostalí vůči historii. Mnoho lidí žije totiž v minulosti, ve starém světě, 

ve světě, který už dávno neexistuje, v Bílé sobotě, čili ve světě před 

Zmrtvýchvstáním Ježíše Krista.  

Takoví lidé říkají jako smutní emauzští učedníci: „My jsme mysleli, 

my jsme doufali, my jsme se domnívali, že… Když jsem byl mladý, to jsem 

se ještě modlil, chodíval jsem do kostela, dokonce i u prvního svatého 

přijímání jsem byl. Ale dnes to všechno je pryč, už je to pryč.“ A my vidíme, 

jak u těchto lidí umřela naděje, přichází smutek, zklamání, nevíra, ateismus. 

I my, křesťané, máme být pro takové lidi jako andělé, kteří jim 

zvěstují evangelium, radostnou zvěst: Posilněte skleslé ruce, ochablá kolena 

upevněte. Hle, váš Bůh, hle Kristus vstal z mrtvých a žije. On přichází, aby 

Vás spasil. Nebojte se, jen věřte.  

V Jeruzalémě, za vchodem do Božího hrobu je napsáno v řečtině: 

Proč hledáte mezi mrtvými toho, který žije? Není tady, byl vzkříšen.  

Je to ozvěna neděle vzkříšení. Ten, který umřel na kříži, opustil svůj 

hrob a žije. Jestliže Kristus není v prázdném hrobě v Jeruzalémě, to znamená, 

že je všude na celém světě (především v nebi a v eucharistii). A žije nejen 

skrze své učedníky a skrze svou nauku, ale Ježíš Kristus žije jako OSOBA.  
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To znamená, že můžeme s Ním navázat OSOBNÍ kontakt a prožívat 

OSOBNÍ blízkost.  

To znamená, že Jemu jako OSOBĚ můžeme bez obav svěřit svůj 

život, a dokonce tento svůj život zasvětit, darovat. 

To, že Ježíš Kristus vstál z mrtvých znamená, že to On je Alfa a 

Omega, Začátek a Konec VŠEHO. To On drží ve svých rukou osud toho 

pomíjejícího světa a osud života každého člověka, protože to On má klíče od 

smrti a záhrobí. 

Když jednoho dne o nás řeknou, že jsme zemřeli, On, Ježíš Kristus, se 

usměje a řekne: „Jen spí, jdu, abych ho probudil.“ 

To jsou právě VELIKONOCE. Smrt už není, už neexistuje. Ježíš 

Kristus smrt porazil a ji proměnil. Od oné první VELIKÉ NOCI smrt je 

pouze PŘECHODEM z jedné Boží ruky do druhé. ALELUJA. 

                                                                                                         o. Bogdan  

 

Ze života farnosti – plány 

KALENDÁŘ FARNÍCH AKCÍ 

 

Pondělí 1. 5. - Pěší pouť na Homol 

Pátek 5. 5. - Večer mladých orlickoústeckého vikariátu 

Sobota 13. 5. - Pouť dětí Dolní Čermná – Mariánská hora 

Neděle 21. 5. - Biřmování – biskup Jan Vokál 

Neděle 28. 5. - První svaté přijímání 

Neděle 4. 6. - Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

Sobota 10. 6. - Odhalení busty lvovskému arcibiskupovi sv. Josefowi 

Bilczewskiemu na choceňském zámku 

16. - 18. 6. - Víkendový pobyt dětí 

Neděle 25. 6. - Prázdniny nanečisto 

Čtvrtek 29. 6. - Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, mše sv. na konec 

školního roku (amfiteátr, po mši opékání vuřtů) 

29. 7. - 5. 8. - Farní tábor 

Neděle 3. 9. - FARNÍ DEN 
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Ze života farnosti - ohlédnutí 
 

JAK JSME V NAŠÍ FARNOSTI  

PROŽÍVALI POSTNÍ DOBU 
 

Do doby postní jsme vstoupili Popeleční středou a pokračovali dál, 

provázeni církví svatou, po čtyřicet dní.  

Mnoho věřících v tuto speciální středu přišlo na mši sv. pro znamení 

popela, které kněz udělil slovy „Čiňte pokání a věřte evangeliu“, nebo 

„Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš“. 

V mešní promluvě také kněz vybídl nejen k polepšení, zřeknutí se 

nedobrých návyků, ale také k přidání nějakých dobrých skutků. K tomuto má 

posloužit ona čtyřicetidenní postní doba. Na konci nás čeká radostné 

„Aleluja“ a vědomí, že Bůh je láska a vítěz nad smrtí. 

Během postní doby, 11. března, se konala v naší choceňské farnosti 

ještě duchovní obnova a vedl ji ThLic. RNDr. Tomáš Reschel, Ph.D., farní 

vikář v Ústí nad Orlicí.  

Přednáška byla rozdělena do tří částí. Začala vzýváním Ducha sv. 

písní Přijď, ó Duchu přesvatý. Témata byla z Lukášova evangelia – modlitba, 

půst a almužna. 

V přestávkách byla možnost občerstvení, modlitb Korunky k Božímu 

milosrdenství a příležitost ke svátosti smíření. 

Duchovní obnovu navštívilo dost věřících. Díky, že si našli čas pro 

Pána Boha a obohacení pro duši. Rovněž děkujeme panu faráři P. Bogdanovi, 

že přednášejícího pozval a věřícím umožnil toto setkání! 

        E. Tománková 

 

 

Otec kardinál Miloslav Vlk 
 

Při vzpomínce na otce kardinála Miloslava Vlka se mi vybavují 

mnohá setkání s ním při různých příležitostech. 

První bylo v létě 1979 v Krkonoších, ve společenství choceňské 

mládeže, kam přišel jeden večer a mluvil o Bohu - Lásce. Já jsem nevěděla, 

Vzpomínka 
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že je knězem bez souhlasu, ale jeho slova o Bohu, o Jeho přítomnosti 

uprostřed, mě zasáhla a cítila jsem v nich vřelost, opravdovost a prožitou 

zkušenost. Až později jsem se dozvěděla něco víc o jeho životě, kněžství, 

odebrání souhlasu ke kněžské službě a apoštolátu v ulicích Prahy při 

umývání výloh. 

Intenzivněji jsme se vídali při setkání kněží, přátel hnutí fokoláre, 

u nás doma, kdy jsem připravila pro všechny oběd a šla s dětmi ke 

kamarádce, aby kněží měli prostor a klid pro své setkání. Když jsem se 

vracela domů, bylo to jako do posvěceného prostoru, kde přebýval Ježíš a 

Jeho přebývání pokračovalo. 

Po revoluci 1989 jsme se nevídali už tak 

často, měl mnoho povinností. V březnu 1990 byl 

vysvěcen na českobudějovického biskupa a rok poté 

jmenován arcibiskupem pražským. V tu dobu se 

scházel pravidelně s mým manželem Josefem 

(předseda ČSL a místopředseda vlády) na pražském 

arcibiskupství na „snídani“ a probírali směřování naší 

porevoluční společnosti, úskalí nabyté svobody a 

konzultovali vztahy mezi státem a církví a neblahé 

restituce. Začínali modlitbou a jejich jednání „řídil“ 

Ježíš uprostřed. Josef mi o tom často vyprávěl. 

V roce 1994 byl otec Míla jmenován kardinálem. Z té doby mám 

krásnou vzpomínku. Byli jsme s Josefem na Pražském hradě při příležitosti 

oslav Dne vzniku samostatného československého státu a na recepci ve 

Španělském sále jsme se potkali s otcem Mílou. Pozdravili jsme se a otec 

Míla povídá: „Josefe, to by jsme si před lety nepomysleli, když jsme se tajně 

scházeli, že se potkáme na Hradě, ty jako místopředseda vlády a já jako 

kardinál. To je Božské dobrodružství.“ 

Jeho láska k nám, k naší rodině, k Josefovi, se zvláště konkrétně 

projevila v době Josefovy vážné nemoci. Když jsme byli na léčbě v Seattlu, 

často telefonoval, ptal se, jak se daří, co je nového, a hlavně nás ujišťoval 

svojí modlitbou. Stále mi opakoval: „Musíš věřit, že Bůh je láska.“ Tato jeho 

slova jsem si stále opakovala a věřila, že se Josef uzdraví. Dávala mi sílu a 

pomohla mi Josefa doprovodit do nebeského království. Když jsem s otcem 

Mílou telefonovala po manželově smrti, řekl mi: „I teď musíš věřit, že Bůh je 

láska“. Ano je to pravda. Stále na to myslím a děkuji za tento Boží dar. 

Otec Míla byl ve své lásce konkrétní, nezapomněl zavolat mi a popřát 

k jmeninám, narozeninám, zajímal se o děti, jejich životní partnery, rád přijel 
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do Chocně, na Hemže, sloužit mši za Josefa a nikdy nespěchal, naplno dával 

sebe každému, s kým se setkal. 

Moje poslední setkání s ním bylo v nemocnici krátce před jeho 

odchodem. Byl rád a opět se zajímal o celou naši rodinu. Mluvení ho 

namáhalo, tak jsem mu řekla všechny rodinné novinky. Usmíval se. Měla 

jsem příležitost mu s vděčností poděkovat za jeho podporu a lásku a 

zopakovala jsem mu jeho slova, že Bůh je láska a jak mi pomáhají a že 

věřím, že Josef je s námi a má vše pod kontrolou. To se usmál a řekl „To 

jsem rád, že to říkáš, posílám všem požehnání“. 

Jeho život byl naplněn láskou k Bohu, a tak mohl rozdávat lásku i 

bližním. Pro naši rodinu byl druhým otcem a pro mě duchovním přítelem.  

Věra Luxová 

 

NAROZENINY P. JOSEFA KRAJÍČKA 
 

Pro mnoho lidí to byl den jako každý druhý. Kdo však přijel do 

Koclířova, čekala jej velká sláva – páter Josef Krajíček oslavoval svých 80 

let života. Oslava začala ve 12 hodin slavnostní mší svatou, které se 

zúčastnilo 13 kněží i jáhen, pan Macháček z Rudoltic. 

Tuto mši svatou sloužil sám páter Krajíček a při ní vzpomínal na svůj 

život. Ve zkratce nám přiblížil své dětství (pocházel z osmi dětí), školní léta a 

studium na Střední zemědělské škole v Čáslavi. Po studiích pracoval jako 

zootechnik na státním statku. Několik let učil na zemědělské škole, odkud 

musel odejít, neboť komunisté jistili, že chodí často do kostela. P. Krajíček 

stále toužil stát se knězem. 

V roce 1938, když se poměry ve státě malinko uvolnily, vstoupil do 

semináře, vystudoval, aby mohl sloužit Pánu nejvyššímu – Pánu Bohu a 

zároveň lidu. 

Musíme všichni přiznat, že je P. Krajíček knězem velmi obětavým, 

lidumilovným a vstřícným ve všech ohledech a potřebách druhým. 

Též nám ve svých vzpomínkách vyprávěl, jak často jej při různých 

nebezpečných příhodách chránila Panna Maria. K ní se často modlil, o 

přímluvu a pomoc prosil a vždy byl vyslyšen. 

Z naší farnosti jsme mu přijeli též k jeho výročí popřát, což jej velmi 

potěšilo a byl za to rád. Po mši svaté nás všechny pozval na pohoštění do 

místní restaurace. 

Za vše mu patří velký dík a hodně zdraví a Božího požehnání do 

dalších let. Tobě, Bože, děkujeme za tak dobrého pastýře Tvých duší. 

Eva Sládková 
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Drazí sponzoři, 

zdraví vás Balaraj, jsem v pořádku a doufám, že i vy jste zdrávi. Modlím se 

za vás, ať se vám vše daří, také se modlím za vaše zdraví. Děkuji vám za vaše 

modlitby za mne i mou rodinu. 

 

Právě teď studuji na Loyola Institutu v Kaleně. Vyučování oficiálně začíná 

1. 6., ale jelikož my jsme nováčci, uspořádali pro nás nováčkovskou párty 

s různými druhy aktivit, kterých jsem se účastnil.  

16. 7. jsme slavili svátek Carmel. 

24. 7. jsme slavili stříbrné jubileum (25 let). 

V srpnu jsme slavili Den nezávislosti. Účastnil jsem se všech možných 

aktivit s tím spojených. 

8. 9. jsme slavili narození Panny Marie.  

 

V říjnu jsme měli týdenní prázdniny, které 

jsem strávil se svou rodinou. Pomáhal jsem 

jim s prací doma a dalšími věcmi.  

Teď právě skládáme pololetní zkoušky, 

proto se teď pilně učím, abych měl dobré 

známky. 

 

Moje rodina má tři členy. Babičku (Rithu), 

mě a mladšího bratra (Rajendru Prasada), 

který studuje 10. třídu. Rodiče jsme ztratili, 

když jsem byl velmi malý. Moje babička má 

již několik let cukrovku. Nebyla by schopná 

platit nám studium. Mohu chodit do školy 

jen díky vaší finanční podpoře a modlitbám.  

Jsme velice šťastní, že máme vaši pomoc a 

podporu. Prosím, modlete se za nás. My si 

vás neustále připomínáme v modlitbách. 

Přejeme krásné a požehnané vánoční svátky 

a šťastný celý nový rok 

Balaraj  

  

Adopce na dálku 
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Okénko pro mládež 
 

 

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE ANEB NEBESKÁ POŠTA 

 

Milé čtenáři Drobečků, 

jako každý rok se konalo setkání mládeže naší diecéze s biskupem, tak 

bychom vás rády poinformovaly o jeho průběhu. 

Program začal v 9.00 v budově Filharmonie. Byl nabitý písněmi nové 

křesťanské kapely ETC (Z celého srdce), zkušenostmi zajímavých hostů a 

nabídkami letních akcí a mnohým dalším. Po obědě následovaly odpolední 

tematické skupiny nabízející rozmanitý výběr – od přednášek, např. o službě 

kněze v armádě, přes hudebně-literární pásmo o sv. Janu Křtiteli až po 

vyrábění velikonočních dárečků. Řádové sestřičky si připravily pro unavené 

poutníky, přednášející, zkrátka pro kohokoli, občerstvení v Řeholní cukrárně. 

Po skončení odpoledních workshopů jsme se přesunuli na společnou 

modlitbu růžence, která se zakončila slavnostní mší sv. v katedrále sv. 

Ducha, kterou sloužil pan biskup Vokál a hudebně ji poprvé doprovázela 

diecézní kapela VeKa. 

To však ještě není KONEC! 

Rády bychom se ještě vrátily 

k dopolední zahajovací scénce, která 

nás měla seznámit s mottem setkání, 

jež znělo „Veliké věci mi učinil ten, 

který je mocný“, a která nás velmi 

zaujala. A nejen nás, ale všechny 

mladé sedící v hledišti, lóžích a na 

balkónech, stojících u dveří a na 

chodbách, protože se odehrávala 

V NEBI, konkrétně na nebeské poště 

…  

Tak se pohodlně usaďte, cvičně si zamrkejte, zaostřete čočky a 

pozorně čtěte … Na nebeské poště je mnoho shonu. Andělé nepřetržitě 

odlétají k lidem jako poslové s mnoha nejrůznějšími balíčky. A co myslíte, že 

v nich je ukryto? No, přece boží dary. Ale bohužel mnoho lidí, kterým andělé 

boží zásilku přinesli, odmítlo. Až na jednu osobu s krásnýma očima, a ještě 

krásnější duší … Už tušíte, koho máme na mysli? … A s modrým pláštěm … 

Ještě ne? … Á, někdo vzadu vševědoucně mrká a šeptá jedno známé jméno. 

Ano, jste pozorní čtenáři, byla to samozřejmě Panna Maria. A představte si, 
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ona za ty boží dary dokonce poděkovala. Scénka však ještě nekončí! Po 

nějaké době Pán Bůh vzbudil svého speciálního posla, archanděla Gabriela. 

„Gabrieli, Gabrieli, vzpomínáš si na ten největší balík, který máme schovaný 

v trezoru?“ „Ano, šéfe,“ zívnul ospale archanděl. „Tak leť do Nazareta a 

dones ho té krásné dívce.“ „Jasně, šéfe!“ zvolal se zájmem Gabriel. Pána 

Boha však odpověď neuspokojila a radši se zeptal: „Víš, kterou myslím, tu 

s krásnou DUŠÍ!“ „Samo, šéfe,“ spiklenecky zamrkal posel. A Pán Bůh dodal 

s majestátním tónem: „Tu jsem si vyvolil.“ Archanděl to stvrdil zvednutým 

palcem. „Skvělý vkus, šéfe!“ Za několik sekund už se Gabriel plahočil 

s obrovskou zásilkou až do Nazareta. Tam zaklepal na dveře nejmenšího 

domečku v městečku a otevřela mu krásná usměvavá dívka s ještě 

KRÁSNĚJŠÍ duší. Anděl se na ni se zájmem podíval a pozdravil. Poté jí 

rychle přednesl boží vzkaz, zodpověděl otázku a s rozechvěním čekal na její 

odpověď. Ta se vzápětí dostavila a potěšila celou nebeskou poštu, Pána 

Boha, celičké nebe, celičkou Zemi, vesmír, no, prostě všechny, kteří tomu 

rozuměli😊…                      

Maruška a Anička Filipovy 

 

 

MO KDU – ČSL Choceň u příležitosti Dne matek  

Vás srdečně zve na vystoupení 

- dětského souboru Hlásek – MŠ Vostelčice 

- taneční školičky DDM Choceň – Přišlo jaro 

- Bob a Bobek, králíci z klobouku – večerníček 

KDY: 14. května 2017 od 15:00 

KDE: v amfiteátru u kostela sv. Františka v Chocni 

Každá maminka dostane kytičku! 

Soutěže pro děti! 

Občerstvení zajištěno! 

Těšíme se na Vás. 

 

22. FARNÍ TÁBOR 

29. 7. - 5. 8. 2017 

tábořiště Semín (u Přelouče) 

Plakát i přihlášky budou v kostele i na webových stránkách farnosti. 

 

Pozvánka 
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KŘESŤANSKÝ TÁBOR 

Zveme vás na 18. ročník dětského tábora, který se letos koná na faře 

v Chotěborkách ve dnech 13. - 20. 8. Jsme křesťanský tábor určený pro děti 

z celé diecéze. Každý ročník se koná na jiném místě, většinou se jedná o fary 

či jiné křesťanské poutní domy v Královehradecké diecézi. Tým našich 

vedoucích se skládá převážně ze studentů nebo absolventů Biskupského 

gymnázia v Hradci Králové.  

Letos se vydáme do světa antického Říma. Děti se mohou těšit na 

zajímavý program plný her a příjemný čas strávený s kamarády. Místo je 

vyhrazeno i pro pravidelnou modlitbu a mši svatou. Předpokládaný počet 

účastníků je 25. Budeme rádi, když společenství dětí rozšíří i vaše dítě. Také 

budeme moc vděční, když tuto informaci  předáte do dalších 

rodin.  Mnohokrát děkujeme. 

Pro více informací se obraťte na Zdislavu Michalcovou 

(zdislavam@seznam.cz, 736131851). 

 

 

Milí farníci, 

ráda bychom vás pozvali k návštěvě nově otevřené kavárny v Chocni – do 

PAPU KAFÉ. Mateřské centrum Kamínek se přestěhovalo do větších prostor 

– v místě bývalé pekárny Luka na T. G. Masaryka a otevřelo tam veřejnosti 

kavárnu s dětskou hernou. V nabídce najdete výběrovou kávu z choceňské 

pražírny Hoel, pravou horkou čokoládu, domácí dorty, sušenky, mošty, pivní 

speciály z pivovaru Clock z Potštejna a mnoho dalšího. Pro děti je zde velká 

dětská herna a pro všechny ostatní útulná kavárna.  

Každý měsíc se zde něco děje. Duben byl o letectví, květen bude na 

téma květin. V sobotu 20. května se uskuteční sazeničková tržnice s výrobou 

paletových truhlíků a hmyzích domků. V úterý 23. května bude beseda 

s Janou Vlkovou, autorkou knihy Květinová kuchařka, o jedlých květech na 

vaření i zdobení. Připravujeme pro vás večery u klavíru, vernisáže, besedy, 

ochutnávky piva, promítání z cest… 

Můžete využít pronájmu prostorů pro vaši dětskou či rodinnou oslavu. 

Pokud máte zajímavý nápad do programu, dejte nám vědět, rádi 

nabídku zpestříme. 

Nejvíce nás můžete podpořit vaši návštěvou. Přijďte si pohrát s dětmi 

či vnoučaty, posedět a v klidu si vypít šálek dobré kávy. Těšíme se na 

viděnou v PAPU KAFÉ. 
Lída Barborková & Šárka Marková 
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 Z farní kroniky 
 

Nová roucha bohoslužebná 

Poslední léta bylo pořízeno nových rouch: kasule a dalmatiky 

k Božímu Tělu, bílý pluviál sváteční a obyčejný, velum k požehnání sváteční 

a obyčejné, kasule bílá a zelená, pluviál černý, tři alby, dvě rochety, vše 

v ceně 6 600 Kč, jež hradilo se z odkazu paní Sládečkové 2 500 Kč 

a z příspěvku věřících. Rodina pana mlynáře Syrového věnovala bílou kasuli 

v ceně 1 240 Kč. Roucha zhotovily ctihodné sestry z opatrovny. 

Oprava kostela sv. Anny 

Hřbitovní kaple sv. Anny potřebovala opravy. Od jejího postavení 

paní Pűchlovou ponechána svému osudu. Tu roku 1935 ujala se jí slečna 

Anna Suchomelová, sebrala jednak mezi osadníky, jednak svým nákladem 

kapli opravila. Opravena střecha, dána nová okna, kaple vymalovaná. Reliéfy 

Pána Ježíše a Panny Marie věnovala do kaple paní kožešníková Matoušková. 

Dány též do kaple nové lavice. 

Urnový háj 

Roku 1936 zřízen na skalách urnový háj. Obec upravila místo a 

osázela křovinami. Náklad činil přes 150 000 Kč. 

Oprava vedlejších oltářů a kazatelny 

Na jaře 1938 přikročeno k další opravě oltářů. Oltář sv. Anny, sv. 

Josefa, sv. Františka Paulánského a sv. Jana Nepomuckého úplně opraveny a 

pozlaceny. Oltářní obrazy sv. Josefa, sv. Františka a sv. Jana restaurovány. 

Kazatelna opravena a pozlacena. Křtitelnice opravena a pozlacena. Práci 

provedla firma Kafkova z Č. Kostelce nákladem 10 383 Kč. Mimo to slečna 

Anna Suchomelová svým nákladem dala opravit sochu Nejsv. Srdce a 

Kalvárii. Na hlavní oltář opatřeny nové kanonické tabulky. 

Nový zvon na Hemžích 

Z jara roku 1938 pořízen na Hemže nový zvon nákladem osadníků 

hemžských a dobrodinců. Základ k tomu dal odkaz vdp. vikáře Josefa 

Kašpara. Zvon váží 547 kg a stál 14 000 Kč. Akustická zkouška dala tento 

výsledek: Nárazový tón a prima gis¹ + 1, spodní oktáva gisº + 1, tercie h¹ + 1, 

kvinta dis² + 1, vrchní oktáva gis², decima his² + 2, doudecima dis³, 

superoktáva gis³ + 2, průměr mm 960. Zvon posvětil 22. května vdp. Dr. 

Jindřich Dušek na jméno Panny Marie.         

Z farní kroniky přepsala Soňa N. 
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Milé děti, v tajence se dozvíte, jaký svátek nás čeká na začátku měsíce 

června. Tento svátek připomíná konkrétní událost, kdy deset dní po 

nanebevstoupení Kristově sestoupil Duch svatý na apoštoly, kteří dostali sílu 

vyjít opět mezi lidi a neohroženě zvěstovat Kristovo poselství o Boží lásce 

k lidem. Jedná se o vyvrcholení a naplnění události Velikonoc.   

           

           

           

           

           

           

           

    

 

      

            

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Liduš Novotná 

Okénko pro děti 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcrKaC-7PTAhXhApoKHVdGAAEQjRwIBw&url=http://www.keywordhut.com/bHBzIGNvbG9yaW5nIHBhZ2Vz/&psig=AFQjCNEJSbe144OAj76aymURv2-yt3KlXQ&ust=1492809510204048
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwipmuuD_rPTAhXjDpoKHdu7A7sQjRwIBw&url=http://cz.depositphotos.com/44688191/stock-illustration-banana.html&psig=AFQjCNHTfAVs5o39GEGkeSCE-csCVS9fGQ&ust=1492809995056969
http://omalovánky.eu/%C5%A1t%C3%ADtky/motorka
http://www.ausmalbild66.net/3175-ausmalbilder-giraffe.html
https://clipartfest.com/categories/view/d8e1f0fe19bf22344a3c3d7f4d36cce8c0fe8255/sack-of-rice-clipart-black-and-white.html
http://www.clipartkid.com/scarf-cliparts/
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Toto číslo sponzoruje: 
 

 

 

 

 

 

 
 

www.itersoft.cz 
 

Internetové stránky farnosti 
www.chocen.farnost.cz 

 

Uzávěrka dalšího čísla Drobečků je 11. 6. 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

