od sv. Františka
 občasník choceňské farnosti 
červen 2017
Milé sestry a bratři,
prožili jsme krásnou dobu velikonoční a slyšeli jsme
v evangeliích, jak se Zmrtvýchvstalý Kristus
zjevoval svým učedníkům na různých místech jejich
života a světa.
Prožili jsme spolu s prvokomunikanty, že Ježíš je živý v eucharistii, že chce
k nám, lidem, přicházet se svou láskou a péčí o naši nesmrtelnou duši.
Prožili jsme spolu s biřmovanci, že poslal svým učedníkům jiného
Pomocníka, svého Svatého Ducha, aby posílil v nás nový život, který nám
daroval ve křtu svatém. A Duch, kterého Kristus dává, v člověku působí jako
pramen, který nikdy nevyschne a nevyčerpá se. Stále bude v nás prýštit „voda
živá“ a my můžeme být podobní „stromům zasazeným u tekoucích vod, které
vydávají své ovoce v pravý čas“. (Žalm 1).
Nyní po všech těchto velikonočních slavnostech začínáme „prázdninový
čas“. Začíná doba zasloužených prázdnin a dovolených, doba, o které se
někde říká: „Po Božím Těle nic se neděje v kostele.“
Samozřejmě, že tomu tak není. „V kostele se vždycky něco děje“, v kostele
se dějí takové věci, že kdybychom to všechno pochopili, kdybychom to
všechno mohli proniknout, byli bychom na eucharistii každý den.
A nejenom se „v kostele něco děje“. Děje se také mnoho důležitého a
krásného v našich životech a v našem nitru, kde Duch Svatý, který nám byl
dán, rozlévá Boží lásku do našeho srdce (Římanům 5,5). A činí to neustále,
každou hodinu a každý den. Pokaždé, když budeme cítit, že „usycháme jako
rostlina bez vody“ volejme: „Přijď, Duchu Svatý, k nám“.
Milé sestry a bratři a drahé děti, přeji vám všem pěknou dobu
„povelikonoční“. Je to jen zdánlivě čas, kdy se nic zvláštního neděje. Jestliže
se na chvilku během prázdnin a dovolených zastavíte a ztišíte, uslyšíte
v sobě, ve svém nitru, Boží hlas, který Vám říká: „Nic se neboj. Já jsem Tě
vykoupil. Jsi můj. V mých očích jsi drahý a vzácný. Já jsem si tě zamiloval.“
(Izajáš 43,1.4)
o. Bogdan

Ze života farnosti – plány
KALENDÁŘ FARNÍCH AKCÍ
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
15. – 20. 8. - Celostátní setkání mládeže v Olomouci
19. 8. - Den s rodinami na CSM v Olomouci
Neděle 3. 9. - FARNÍ DEN

Ze života farnosti - ohlédnutí
FARNÍ POUŤ – 22. 4. 2017
Koncem dubna jsme absolvovali slavnou mši – pouťovou –
s o. Bogdanem v Libici nad Cidlinou.
Odjížděli jsme jen mikrobusem v počtu 15 lidí. Sice ráno mírně
pršelo, byla docela zima, ale vše se během dne změnilo a odpoledne svítilo
krásně sluníčko. V Libici nad Cidlinou mši svatou sloužil královéhradecký
biskup Jan Vokál spolu s několika kněžími.
Po mši svaté jsme odjeli do Sedlce, tam jsme měli zamluvenou
prohlídku chrámu Panny Marie, byl překrásný. Vystoupali jsme až do
nejvyšších pater chrámu, až nad klenbu chrámu. Po prohlídce jsme měli
možnost se jít podívat do Kostnice, nebo kdo měl zájem a potřebu, mohl jít i
na kávu, času bylo na vše dost. Posledním bodem našeho výletu byla Kutná
Hora, především chrám sv. Barbory – klenot mezi chrámy. O. Bogdan nás
podrobně seznamoval s detaily výzdoby, které člověk přehlídne a nevšimne
si jich bez upozornění. Vše bylo úžasné a obohacující.
O. Bogdan je při všech zájezdech velmi zábavný a velmi pečlivý. Po
obdržení faktury poctivě rozpočítá částku podle počtu zúčastněných osob.
Nikdo nemusí mít obavy, že by byl okrádán.
Doporučuji vřele, zúčastňujme se jeho zájezdů, jsou krásné a posilují
naše společenství.
Eva Sládková
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SVÁTEK MAMINEK – 14. 5. 2017
V neděli 14. května byl moc pěkný den. Na mši sv. se zastavili
poutníci, kteří putovali přes Choceň na Velehrad. Děti, shromážděné před
oltářem na polštářích, vyslechly hezkou promluvu o Pánu Ježíši, jenž nám
připravuje v nebi po smrti krásné místo. Jak říká sv. Pavel, že ani oko
nevidělo, ani ucho neslyšelo o tom, co připravil Pán Ježíš všem, kteří ho
milují a zachovávají jeho přikázání.
Otec Bogdan připomněl dětem, pokud ještě tak neučinily, aby
maminkám poděkovaly za lásku a oběti a daly jim velkou pusinku. Tuto
krásnou bohoslužbu doprovázela rytmická hudba farních muzikantů.
Potom následovalo krásné a zážitky nabité odpoledne. KDU-ČSL ve
spolupráci s farností pořádalo zábavný program na farní zahradě. Dětičky
z mateřské školy s paní učitelkou nacvičily hezký program – tanečky,
písničky… Počasí nám přálo, děti se vyskotačily. Velmi hezké bylo také
představení Králíci z klobouku. Nechybělo ani pohoštění. Nakonec každá
maminka a babička dostala krásnou rostlou květinu.
Díky organizátorům z KDU-ČSL, že svým programem připravili
maminkám, které si to opravdu zaslouží, krásné nedělní odpoledne. Všichni
jsme se společně potěšili.
E. Tománková

PODĚKOVÁNÍ ZA KRÁSNÉ SOBOTNÍ ODPOLEDNE
V sobotu 10. června se konalo
slavnostní odhalení busty polského arcibiskupa
sv. Józefa Bilczewského. V patnáct hodin
sloužil slavnostní mši pan biskup Jan Vokál.
Této památné události se zúčastnili také hosté
z Polska, zástupci města, kraje, novináři …
Díky panu biskupu Janu Vokálovi, že obětoval
svůj drahocenný čas a přijel do Chocně.
Po mši sv. jsme se odebrali na
choceňský zámek. Ředitel Orlického muzea nás
seznámil s autorem busty polského arcibiskupa
– vysokomýtským sochařem Pavlem Hoškem.
Busta byla umístěna ve vchodu do zámeckého
nádvoří, pod zámeckou kaplí.
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Měli jsme také možnost navštívit
samotnou zámeckou kapli, kde se
zachoval krásný oltář z bílého mramoru.
Příležitost vidět zámeckou kapli se tak
často nenaskytne.
Jistě mi dá mnoho přítomných
za pravdu, že to bylo krásné, požehnané
sobotní odpoledne, které utvářelo krásné
vztahy mezi církví a světskými činiteli.
Za
tento
nezapomenutelný
červnový den za všechny přítomné
upřímně
děkuje
návštěvnice
E. Tománková.

Okénko pro mládež
VELIKONOCE NA VESMÍRU
Každý má své specifické slavení největších křesťanských svátků, ale
není nad to prožít je společně. V okamžiku, kdy sedíte se stovkou dalších
věřících v jednom kostele a společně prožíváte jednu chvíli, možná jednu
z nejdůležitějších chvil, kterou můžete prožít, nezáleží vám na věkovém nebo
jiném rozdílu, protože vás naplňuje něco nepopsatelného.
Už několik let se na Vesmíru v Orlických horách sejde každý rok
společenství lidí, které dokáže atmosféru Velikonoc uvést do jiného - nového
světla. Věřím, že pro každého je opravdu zážitek prožít něco takového, mě
nevyjímaje. Společně jsme prošli události, které se staly před dávnými časy
v daleké zemi. Na Zelený čtvrtek si kromě obřadu mytí nohou nebo mlčení
zvonů připomněli Poslední večeři a to věrně, jako ji kdysi měli i židé. Velký
pátek se tradičně nesl v duchu smutku z utrpení, které Ježíš prožíval. Mezi
program dne patřily samozřejmě velkopáteční obřady s krásnými zpěvy a
křížová cesta. Den jsme zakončili známým filmem Umučení Krista od
režiséra Mela Gibsona. Ten mnohé dohnal k zásadnímu zamyšlení.
Bílá sobota byla už o něco méně ponurá. Navečer jsme se všichni
odebrali do kostela, abychom prožili onu slavnostní vigilii. V pondělí proběhl
i zvyk tradiční české pomlázky.
Všichni jsme si to užili a příští rok hurá znovu.
Madla Víchová
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Informace
Květinářky moc děkují všem, kdo celý loňský rok přinášeli květiny na
výzdobu kostela. Zároveň prosíme o zachování této úžasné tradice. Budeme
moc rádi, když si na nás vzpomenete s kytičkami i v letošním roce.
Předem Vám všem děkují Jarka, Liduška a Majka

Z farní kroniky
Náboženský život ve farnosti roku 1940
22. února – 25. února konal v naší farnosti salesián P. Vtípil
z Pardubic duchovní obnovu – triduum. Zahájení bylo ve středu večer
v 6 hod. vzýváním Ducha Sv., pak kázání, sv. požehnání, uctívání ostatků sv.
Dona Boska, ofěra na salesiánské dílo v Pardubicích. Čtvrtkem počínaje bylo
vždy ranní kázání o ½ 8 hod. a večer v 6 hod. Tak bylo až do neděle.
Zakončeno bylo v neděli po křížové cestě kázáním a chvalozpěvem „Te
Deum“.
10. března – na Smrtelnou neděli bylo křesťanské cvičení pro obce
Nasavrky a Lhotu Sudličkovu ve Lhotě Sudličkově.
17. března byla v 8 hodin večer v Lidovém domě přednáška se
světelnými obrazy o „Utrpení a zázracích Páně“.
30. března byla v 6 hod večer v kostele promluva dp. Františka
Strnada, který tu pak kázal 3 dny (v neděli, pondělí a v úterý vždy v 6 hod
večer, po kázání sv. zpověď).
13. května na pondělí svatodušní byl instalován na děkanství v Chocni
dp. František Beneš, bývalý zdejší kaplan, naposled farář v Lipolticích.
Instalační obřady začaly v 9 hodin dopoledne na děkanství. Z děkanství se
odebral průvod ke chrámovým dveřím, kde byl obvyklý obřad, načež vešel
průvod do kostela, kde bylo kázání. Instalačním kazatelem byl Msgre. ThDr.
Josef Burýšek, vícerektor biskupského kněžského semináře v Hradci
Králové. Pak následovala slavná mše sv., Te Deum, hymna. Instalaci
z pověření J. E. Mořice Píchy, biskupa královéhradeckého, vykonal dp. vikář
z Knířova u Vys. Mýta ThDr. Jindřich Dušek. Obvyklá instalační hostina se
nekonala pro vážnost doby. Místo ní bylo věnováno 1 000 K na dobré účely.
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26. května v neděli v oktávu Božího Těla bylo první svaté přijímání.
Jinak bývá na sv. Trojici.
Od 9. června do 20. října nebylo sv. požehnání v neděli odpoledne,
nýbrž až v 7 hod. navečer. Při něm byly též krátké katechetické promluvy.
16. června večer se s naší farností rozloučil bývalý vldp. děkan zdejší
František Komárek a odejel na odpočinek do Mnichova Hradiště. V Chocni
působil celkem 23 let. Kázání proslovil vldp. vikář z Knířova ThDr. Jindřich
Dušek.
21. července se konala pouť na Homol k Matce Boží, kde bylo
svěcení tamějšího obnoveného oltáře.
18. srpna byla poprvé sloužena mše sv. za odvrácení škodlivého ohně
od města Chocně. Byl to starý zvyk, který po první světové válce zanikl a
nyní byl znovu obnoven. Od r. 1829 byla totiž každoročně sloužena na
27. srpna zpívaná mše sv., aby oheň od města byl odvrácen. Bylo to na
památku velkého požáru valné části města.
1. září nastoupil kaplanské místo v Chocni velebný pán Jaromír
Petráněk, novosvěcenec. – Po mši sv., kterou zde prvně sloužil, uděloval své
novokněžské požehnání.
27. a 27. září byly mše sv. obětovány za utlačovanou vlast.
8. října byl změněn pořádek služeb Božích v děkanském chrámu Páně
v Chocni v důsledku letního času: mše svaté ve všední dny o ½ 8 hod,
v neděli v 8 a 10 hodin.
24. listopadu na výzvu Sv. otce Pia XII. sloužena mše sv. u oltáře
P. Marie a konány modlitby na trojí úmysl: 1) za všechny v Pánu zesnulé
vlivem války, 2) za všechny bloudící mimo domov, nezvěstné, zajaté a ty,
kteří jakýmkoliv způsobem válkou trpí, 3) za spravedlivý a trvalý mír.
1. prosince byl zdejší velebný pán Jaromír Petráněk jmenován
kaplanem ve Zruči nad Sázavou a současně administrátorem v Souticích.
Tohoto roku nebyla sloužena půlnoční mše sv. v děkanském chrámu
Páně, nýbrž v kapli školských sester. Kaple i chodba byly přeplněny lidmi. –
Zatemňovací předpisy byly totiž zpřísněny. V děkanském chrámu Páně byla
místo půlnoční sloužena v 6 hod. ráno na Boží Hod slavná jitřní či andělská
mše svatá.
31. prosince – sv. Silvestra.
Celoroční přehled: 44 svateb, 78 narození, 68 úmrtí.
Z farní kroniky přepsala Soňa N.
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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.
Správným vyluštěním chybějících slov textu se dozvíte více o věrozvěstech,
které si budeme na začátku července připomínat.
Cyril a Metoděj byli …A
Roku 863 se vydali na …B z města Soluně v Řecku, aby přišli až na …C .
Přinesli sem nový slovanský jazyk - …D a první slovanské písmo - …E .
Lidé je přijali jako své …F, díky nim mohli rozumět slovům …G a číst a psát
v jazyce, kterému rozuměli.
A. 22 777 2 8 777 444
B. 222 33 7777 8 88
C. 888 33 555 55 666 88 1 6 666 777 2 888 88
D. 7777 8 2 777 666 7777 555 666 888 33 66 7777 8 444 66 88
E. 44 555 2 44 666 555 444 222 444
F. 88 222 444 8 33 555 33
G. 22 666 44 666 7777 555 88 9999 22 999
1
MEZERA

2
ABC

3
DEF

4
GHI

5
JKL

6
MNO

7
PQRS

8
TUV

9
WXYZ
Krásné léto, Liduš
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Toto číslo sponzoruje:

Internetové stránky farnosti
www.chocen.farnost.cz
Uzávěrka dalšího čísla Drobečků je 10. 9. 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.
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