
 

     od sv. Františka 

 občasník choceňské farnosti  

                 září 2017 
 

Milé sestry a bratři, 

v tomto roce si připomínáme 100. výročí zjevení 

Panny Marie v portugalské Fatimě. 

Až do 13. května 1917 byla Cova da Iria, 

která je součástí obce Fatima, místem zcela neznámým i pro lidi z okolí. Ale 

onoho dne se Panna Maria zjevila třem dětem: Hyacintě, Františkovi a Lucii, 

a učinila Fatimu známou po celém světě. Odtud Matka Boží šířila poselství 

celému lidstvu.  

Jméno Cova da Iria je termín, který pochází z řeckého eiréné, což 

znamená mír. Panna Maria se tedy, během první světové války, zjevila 

v Údolí míru. To její první zjevení se odehrálo přesně osm dní předtím, než 

papež Benedikt XV. přikázal, aby do Loretánských litanií byla přidána 

invokace Regina pacis, ora pro nobis (Královno míru, oroduj za nás). 

KRÁLOVNA MÍRU přišla do ÚDOLÍ MÍRU, aby zvěstovala celému 

světu POSELSTVÍ O MÍRU. 

„Modlete se každý den růženec, abyste vyprosili pro svět mír. “ 

„Neztrácej odvahu. Já tě nikdy neopustím. Mé Neposkvrněné Srdce 

bude tvým útočištěm a cestou, která tě dovede k Bohu.“ 

„Obětujte se za hříšníky a často, zvláště když přinášíte nějakou oběť, 

říkejte: Ó, Ježíši, to je z lásky k tobě, za obrácení hříšníků a na smír za hříchy 

spáchané proti Neposkvrněnému Srdci Mariinu.“ 

„Nakonec však moje Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi 

zasvětí Rusko, to se obrátí a na zemi zavládne období míru.“ 

Milé sestry a bratři, Fatima to není jen nejznámější poutní městečko 

v Portugalsku. „Fatima“ to je Bůh, který jde vstříc člověku s úmyslem ho 

spasit. Je to další Boží zásah do historie lidstva. Ve fatimském poselství je 

jasně a výrazně slyšet Boží hlas: Mír ve světě je svěřen Panně Marii. Tak 

bylo tomu v minulosti a bude tomu tak i v budoucnosti. 

Mariino Neposkvrněné Srdce nepřestane vítězit! 
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Blíží se říjen, měsíc růžencové modlitby. Pamatujme každý říjnový 

den na slova Panny Marie, která řekla dětem: „Modlete se každý den růženec, 

abyste vyprosili pro svět mír.“ 
                                                                      o. Bogdan 

 

Ze života farnosti – plány 

KALENDÁŘ FARNÍCH AKCÍ 
 

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

Čtvrtek 28. září – Jubileum Fatimy na Hoře Matky Boží v Králíkách 

Neděle 1. října od 9 hod. – Poutní slavnost sv. Františka 

Neděle 1. října v 16.30 – Hudební podvečer na Hemžích 

Středa 4. října – Jubileum Fatimy v Hradci Králové  
Neděle 8. října od 9 hod. – Slavnost výročí posvěcení kostela 

Neděle 22. října – Misijní neděle 

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

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

Neděle 26. listopadu – Slavnost Krista Krále – konec liturgického roku 

Neděle 3. prosince – 1. neděle adventní – začátek adventní doby 

 
 

Ze života farnosti - plány 
 

HUDEBNÍ PODVEČER  

HEMŽE 2017 - NEDĚLE 1. ŘÍJNA 2017 V 16:30 

 

Nadační fond Josefa Luxe Vás zve na již tradiční benefiční koncert 

v  kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích u Chocně. Se svým 

programem vystoupí Musica Podberdensis.  Zazní spirituály, Dvořákovy 

Biblické písně a Moravské dvojzpěvy, Meditace na staročeský chorál Svatý 

Václave od Josefa Suka a koncert zakončí skladba Vedro con mio diletto 

Antonia Vivaldiho. Obsazení souboru Alena Kopecká soprán, Veronika 

Kopecká alt, housle, Pavel Kopecký tenor, housle, Ondřej Kopecký bas, 

violoncello, Ondřej Palkovský viola. Jako host vystoupí klavíristka Jana 

Palkovská. 
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Musica Podberdensis 

Musica Podberdensis je komorní vokálně-instrumentální soubor, který 

se na hudební scéně objevil koncem roku 2008. Základem souboru jsou 

příbuzenské vztahy rodiny Kopeckých, které život zavedl do podbrdského 

regionu, odtud inspirace pro název (podle Mapy Čech Mořice Vogta z roku 

1712, na níž je zakreslen „Circulus Podberdensis“ sahající od řeky Berounky 

přes brdské hřebeny až po tok Vltavy). 

Vedle vystupování při různých příležitostech v tuzemsku i v zahraničí 

se zaměřuje především na přinášení klasické hudby do koncertních sálů a 

kostelů Podbrdska. 

Výtěžek dobrovolného vstupného bude použit na Program 

podpory etické výchovy na základních a středních školách. 

 

www.fondlux.cz 

 

JUBILEUM FATIMY V HRADCI KRÁLOVÉ 4. ŘÍJNA 2017 

 

Program slavení Jubilea Fatimy v ČR byl zahájen společným 

pastýřským listem v neděli 3. září. 

V Hradci Králové je hlavním dnem pouti sochy Panny Marie 

Fatimské středa 4. října 2017, nejprve v Novém Adalbertinu proběhne 

úvodní den sympozia a poté večerní program v katedrále Ducha Svatého. 

 

Program sympozia Fatimy - Hradec Králové, středa 4. října 2017 

 

10.00 hod. -   Zahájení teologicko-pastorálního sympozia 

   úvodní slovo biskup Mons. Jan Vokál 

10.30 - 11.30 hod. -  „Fatima-projekt záchrany lidstva“ 

přednáška: Mons. Tomáš Galis, sídelní biskup diecéze 

Žilina a prezident WAF na Slovensku 

11.30 - 12.30 hod. -  „Vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie“ 

       přednáška: P. Cyril Vojtěch Kodet, OCarm. 

 

Polední přestávka, možnost oběda, občerstvení 

 

14.00 - 15.00 hod. - „Význam aktualizačních zjevení pro církev“ 

      přednáška: ThLic. David Bouma, ThD. 
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15.00 - 16.00hod. - „Neposkvrněné Srdce Panny Marie jako „srdce“ 

Fatimského poselství“ 

přednáška: PhDr. Štěpán Maria Filip, OP, ThD. 

16.00 hod.          - „Maria a Eucharistie“ 

přednáška: Mgr. Jan Paseka, biskupský vikář pro 

pastoraci 

17.00 hod.     -  Modlitební cesta s Pannou Marií Fatimskou  

   z biskupské rezidence do katedrály Ducha Svatého  

Modlitba sv. růžence – tajemství Světla s meditacemi a 

přípravou obnovy zasvěcení Neposkvrněnému Srdci 

Panny Marie 

 

18.30 hod. Pontifikální mše sv. – hl. celebrant Mons. Jan Vokál, sídelní 

biskup královéhradecký, koncelebrují kněží diecéze. Te Deum a obnova 

zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie; modlitební ztišení s Pannou 

Marií Fatimskou. 

 

Sympozium dále pokračuje ve 

dnech 5. – 7. října 2017 

v Českomoravské Fatimě v Koclířově. 

Ve 20.00 hod. odjíždí od 

zimního stadionu autobus z HK do 

Koclířova, zde ubytování a další 

program. 

 

V Královéhradecké diecézi 

ještě uvítáme sochu Panny Marie 

Fatimské ve čtvrtek 28. září 2017 

v 17.00 hod. na hlavním poutním 

místě diecéze na Hoře Matky Boží 

v Králíkách a pak v národním centru 

Fatimy – v Českomoravské Fatimě 

v Koclířově, kde v den Památky 

Panny Marie Růžencové, v sobotu 

7. října 2017, bude naše země 

odevzdána, svěřena a zasvěcena 

Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 

a skrze ni zasvěcena Bohu. 
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Okénko pro mládež 
 

DUCHOVNÍ BOMBA! 

 
I takhle by se dalo popsat letošní CSM – Celostátní setkání mládeže 

v Olomouci, na které jsme se vydali. A jak už to tak bývá zvykem u akcí 

tohoto typu, každého z nás to nějakým způsobem posunulo. 

Jakékoliv takové setkání je samozřejmě velice náročné, a proto bylo 

nutné dodržovat nějaká pravidla. To ale 

nebyla žádná překážka pro to, abychom 

si mohli setkání naplno užít a den co 

den pociťovat stále silnější duchovní 

prožitek. 

Možná vás bude zajímat, že 

jsme byli celý „týden“ dopodrobna informováni, co se na setkání děje (a to 

nejen mezi účastníky). Otázkou však je, jak jsme se třeba dostali 

k zajímavým hláškám, které si říkali organizátoři nebo k promluvám Jendy 

Balíka. Odpověď zní – Follow! 

Follow byl časopis setkání, jehož číslo bylo každý den dostupné za 

pouhých pět korun, a mohli jste se zde dozvědět opravdu všechno. Trochu se 
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pobavit, popřemýšlet, počíst, a dokonce i vyluštit šestiúhelníkové sudoku. 

Celé setkání bylo motivováno logem: „NEBOJTE SE!“. Toto logo 

mělo pak na každý den svoji část, která byla vždy zaměřená na nějaký strach 

a někteří z nás se v něm možná i našli a pochopili, že se není čeho bát. 

Když už jsme u strachů, nutno podotknout, že jsme měli na setkání 

jednoho významného Stracha – režiséra a herce Jiřího Stracha, který nám do 

děje vnesl spoustu vtipných zážitků, ale i zajímavých myšlenek. No, a kromě 

něj jsme mohli navštívit další různé přednášky a koncerty. 

Můžeme být opravdu vděční, protože nás stále provázelo příjemné 

počasí, a to i přes pár přeháněk. Navíc jsme se mohli nechat povzbudit 

skvělou hudbou, kterou zajišťovaly kapely Sněženka a Srdcaři. No prostě, 

tahle duchovní akce byla doslova Boží. 

Každý jsme si něco odnesli. A ať už to bylo jen tričko nebo nová 

myšlenka, je to něco, co máme jako vzpomínku na jedno ze setkání se 

spoustou super lidí a jedním úžasným Otcem. 

Anička, Klárka, Madla, Matěj a Pepa 

 

 

TANCUJ, TANCUJ, VYKRÚCAJ S CELÝM VESMÍREM 

 
Rok se sešel s rokem a jak už to tak bývá, znovu jsme vydaly na 

roztančený Vesmír, abychom si užily další týden pomalu končících prázdnin. 

Jako minulý rok jsme měly možnost se naučit nové choreografie 

moderních i klasických tanců nebo si jen tak pro zábavu zopakovat ty staré. 

Kromě pohybových aktivit bylo možné taky navštívit program jako je „lectio 

divina“ nebo „tanec a víra“. 

Celý týden byl sice poněkud zkrácený, takže jsme nestihli tradiční 

flashmob dole v Deštném, ale celou akci jsme pro naše potěšení zakončili 

Galavečerem. 

Krásné šaty, spoustu tance a osvěžující koktejly – ano, to všechno 

nám nabízel letošní taneční týden na Vesmíru, kam se sjelo nakonec kolem 

stovky lidí, aby svými pohyby vyjádřili velké díky Bohu. 

Madla a Klárka 

 

PS.: Jediný malinký nedostatek byli letos i přes poměrně velkou účast 

chlapci, takže kluci, příští rok pojeďte určitě s námi, protože to bude super!  

:-D 
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Ze života farnosti - ohlédnutí 
 

FARNÍ DEN – 3. 9. 2017 
 

Neděle zdánlivě stejná jako každá jiná, a přece opravdu jiná. 

Už při příchodu na mši sv. jsme si všimli, že oltář je krásně 

vyzdobený, víc než jindy. Připomínal opravdové dožínky. Měl všem 

připomenout vděčnost za úrodu, za chléb náš vezdejší. Kněz s humorem 

připomněl, že přichází tolik dětí, že bude potřeba zvětšit presbytář. I když 

děti někdy trochu ruší, je nutné, aby v kostele byly. Kde nejsou děti, tam je 

mrtvo. Dále připomněl, aby rodiče nezapomněli přihlásit děti na náboženství. 

Mši sv. jsme zakončili děkovným Bože, chválíme Tebe. 

Po mši sv. nás pan farář P. Bogdan pozval na farní zahradu, kde byl 

připraven bohatý program. Chladné a chvílemi až deštivé počasí však 

nepokazilo atmosféru. Měli jsme možnost vyslechnout od mládeže zážitky 

z Celostátního setkání v Olomouci. Anetka sdělila zkušenost, že se 

nezapomnělo na handicapované, kteří potřebovali bezbariérové nájezdy pro 

vozíky … 

Mládež nám promítla a nastínila celý program, jak probíhal celý týden 

a každý den na setkání. Bylo přítomno mnoho biskupů, kněží. Podáno tisíce 

sv. přijímání, množství jídla; bylo všestranně postaráno o toto veliké 

množství mládeže, která setkání věnovala svůj prázdninový čas a toužila duši 

naplnit duchovním bohatstvím. Rovněž několik rodičů nám přiblížilo zážitky 

ze sobotního setkání rodin v Olomouci. 

V neposlední řadě patří dík zaměstnancům Charity, kteří nás přišli 

seznámit se službami, které nabízejí. S láskou a obětavostí se věnují starým, 

nemocným a potřebným. Vedoucí střediska Choceň nás seznámila 

s informacemi, kam se obracet pro radu a pomoc. Byly to důležité rady a 

mnozí jich rádi použijí. 

Tím ale program nekončil, pokračoval až do odpoledních hodin. 

Součástí byl také fotbalový turnaj o pohár, kterého se zúčastnili nejen muži, 

ale i ženy. 

Hospodyňky se zasloužily o pohoštění slané i sladké. Podávala se 

káva, byl připraven i dobrý guláš.  

Upřímné poděkování si zaslouží pan farář P. Bogdan a všichni, kteří 

se jakýmkoli způsobem zasloužili o to, aby všichni tento den prožili v radosti, 

pohodě, lásce v křesťanském společenství. Pán všem bohatě žehnej! 

   E. Tománková 
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Pokyny pro věřící křesťany  
 

 Kostel je dům Boží, je to dům modlitby. Proto vstupujeme na toto místo 

vždy tak upraveni, jak to odpovídá posvátnému místu, a podle toho se zde 

také chováme. 

 Věčné světlo nás upozorňuje na přítomnost Ježíše Krista ve svatostánku, 

před nímž poklekáme, a to nejen při vstupu do kostela, ale také při 

odchodu. 

 Na mši svatou přicházíme včas. Opožděný příchod ruší soustředění 

druhých.  

 Kdo přijde brzy, posadí se nebo postaví tak, aby nepřekážel těm, kteří 

přijdou po něm. Je-li třeba, ochotně uvolníme místo, poposedneme nebo 

postoupíme na místo jiné. 

 Kdo je zvyklý sedět nebo stát na určitém místě a už je tam někdo jiný, 

nenechá se tím rozladit, ale klidně zaujme místo jiné, odkud je také vidět 

na oltář. 

 Při příchodu kněze k oltáři a při jeho odchodu povstaneme.  

 Mše svaté se účastníme pozorně a celou svou bytostí, protože od toho 

závisí účinek naší přítomnosti. Proto se neohlížíme, zbytečně nemluvíme a 

žádným způsobem se nerozptylujeme. 

 Jsme rádi, když rodiče berou do kostela také své děti, a chápeme, že malé 

děti ještě nedokáží celou dobu tiše sedět na jednom místě. Zároveň ale 

prosíme rodiče, aby uměli rozeznat, kdy děti svým křikem nebo chováním 

už ruší tak, že je třeba s nimi odejít do sakristie nebo i ven. 

 Kdo přistupuje k svatému přijímání, jde zvolna a zařadí se mezi ostatní. 

Netlačí se, nepředbíhá a raději dá přednost druhým.  

 Při návratu na své místo je v myšlenkách s Pánem, kterého přijal. 

Nerozptyluje se, ale soustřeďuje se na své vnitřní štěstí. 

 Při zpěvu sledujeme doprovod varhan, aby začátek, rytmus a konec byl 

společný. Při hlasitých modlitbách se přizpůsobíme ostatním, aby 

modlitba byla skutečně jednotná. Nikdo se nesnaží svým hlasem 

vyniknout nad ostatní. 
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Upozornění pro křesťany jiného vyznání: 

Prosíme: Můžete se modlit také v tomto kostele, abychom v Bohu, který je 

dokonalá Láska a Jednota, našli společnou cestu.  

Upozornění pro ty, kteří nejsou v řadách věřících:  

Prosíme: Můžeme se obdivovat této kulturní a historické památce. Počínejme 

si však při tom tak, jak je to žádoucí na tomto místě. V tomto smyslu také 

poučte své děti.  

Děkujeme. 
 

 

Zamyšlení 
 

Několik opsaných veršů a výroků pro potěchu duše 

 

Něco pro seniory! 

Proto hlavu vzhůru všichni senioři! 

Byli jste kdysi také krásní zdatní oři,  

když jste do branky góly dávali  

a na děvčata mrkali.  

Také my staré babky 

jsme byly hezké žabky! 

Chlapci za námi hlavy točili, 

když o muzice jsme tančily. 

Teď už máme za sebou mnohou míli. 

Ale ten, kdo zná cestu k věčnému Cíli, 

může se i ve stáří smát! 

Protože ví, že Bůh ho má rád! 

 

Vy mladí, vyslechněte starou bábu, 

dá vám do života dobrou radu. 

Jak vy se budete chovat k dědům a babičkám, 

přesně tak, že budou vaše děti jednou chovat k vám! 

Proto mějte trpělivost s námi,  

abyste i vy měli hezké požehnané stáří.  

 

Mamince 

Ó, máš-li ještě matku svou, měj v úctě ji a měj ji rád. 
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Čas letí, a než se naděješ, u rakve její budeš stát. 

Tvá dlaň jí oči zatlačí 

a poznáš v hořkém pláči, 

by svět si prošels celičký, 

nenajdeš druhé matičky. 

 

Výrok Matky Terezy 

Plodem ticha je modlitba. 

Plodem modlitby je víra. 

Plodem víry je láska. 

Plodem lásky je služba. 

Plodem služby je pokoj! 

 

 

V letošním školním roce pracuji s žáky ve škole na projektu „Choceň 

v letech 1945-1956“, jehož výsledkem by měla být výstava v Orlickém 

muzeu a vydání publikace. Chtěla bych Vás poprosit o spolupráci – pokud 

máte doma nějaké materiály z této doby, víte o někom, kdo byl 

perzekuovaný, nebo byste se chtěli podělit o vzpomínky na toto nelehké 

období, prosím ozvěte se mi. Za jakékoliv podněty budeme vděční. 

Děkuji. 

Martina Krsková 

 

Z farní kroniky 
 

Náboženský život ve farnosti roku 1941 

Svátek sv. 3 králů státně byl zrušen. V kostele však zachován sváteční pořad 

služeb Božích. 

10. února vzpomenuto výročí smrti Sv. otce Pia XI. 

26. února na Popeleční středu v 6 hod. večer započal salesián P. Jan Vtípil 

z Pardubic svatopostní obnovu, končila 2. března. 

2. března časopis „Rozsévač“ nepřišel. Má vyjít opět až za ¼ roku. 

9. března odpoledne ve 3 hod. byla v divadelním sále Sokolovny přednáška 

odborného lékaře z Prahy MUDr. Hynka na téma: „Golgota lékařsky 

objasněna“. 

Prosba 
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23. března v 9 hod. dopoledne obětoval ve zdejším děkanském kostele dp. 

Laar mši sv. obřadem řeckokatolickým. Po mši sv. byla rodina Záleských 

pokřtěna a biřmována v ritu řeckokatolickém. 

V Hradci Králové posvětil v 10 hod. J. E. ThDr. Mořic Pícha, biskup 

královéhradecký nově upravenou a vymalovanou katedrálu. 

1. dubna bylo stavovské kázání pro ženy. 

2. dubna bylo stavovské kázání pro dívky. 

3. dubna bylo stavovské kázání pro muže. 

20. dubna pořádaly ctihodné školské sestry z katolické besídky dětskou 

akademii v divadelním sále Sokolovny. 

1. května dopoledne se konal velký průvod s hudbou na Hemže k Panně 

Marii. Průvod vyšel od kostela v 8.30 hodin ráno. Mnoho žen a dívek bylo 

v národních krojích. 

30. dubna – 4. května kázal zde P. Alfons Daňha, redemptorista z Prahy. 

4. května o ½ 8 hodině večer měl P. Alfons Daňha promluvit pro železničáře. 

18. května byl zastaven časopis „Štít“. 

3. června v 8 hod večer bylo v kostele stavovské kázání pro ženy. 

4. června v 8 hod večer bylo v kostele stavovské kázání pro dívky. 

5. června v 8 hod večer bylo v kostele stavovské kázání pro jinochy. 

6. června v 8 hod večer bylo v kostele stavovské kázání pro muže. 

8. června byl opět změněn pořad nedělních a svátečních bohoslužeb. Ranní 

mše začíná již v 7 hod. ráno, druhá v 9 hod. Změna trvala do 31. srpna. 

15. června. Na tuto neděli bylo přeloženo Boží Tělo. Slavnost se velmi 

vydařila, množství lidu vytvořilo mohutný průvod. Průvod šel přes náměstí 

po nábřeží, Hlavní třídou (bývalou Masarykovou třídou), opět na náměstí. 

Oltáře byly rozestaveny: 1. v Kubíčkově domě v Jungmannově ulici, 2. u 

zámeckého parku, 3. u domu Janouškova v Hlavní třídě a 4. na náměstí 

v průjezdě domy + slečny Horské. Celý průvod provázely dvě kapely. Pořad 

průvodu byl následující: 1. ministranti s křížem, 2. školní děti, 3. jinoši a 

dívky, 4. ženy a dívky v národních krojích, 5. kapela, 6. malí mládenci ze 

školky s korouhvičkou, 7. družičky, 8. nesen nápis, 9. skupina růží (družičky 

v růžových šatech) 10. na podušce neseny hřeby, 11. skupina s liliemi, 12. na 

podušce nesena trnová koruna, 13. skupina dívek s palmami, 14. skupina 

s rouškou Veroniky, 15. ministranti, 16. andílci (s křídly), 17. Nejsvětější 

Svátost, 18. představitelé úřadů, 19. zpěvácký chrámový sbor, 20. ctihodné 

sestry, 21. ženy, 22. druhá kapela, 23. mužové. Slavnost byla vpravdě 

důstojná a krásná. Bylo to však poslední Boží Tělo za německé okupace. 

22. června opravena socha sv. Jana Nep. před kostelem. 
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29. června v 10 hod. dopoledne bylo na Hemžích společné sv. přijímání 

orelského žactva z Brandýsa a z Chocně, po mši sv. byla pak ještě společná 

adorace. Slavnost vedl dp. Hurych, farář z Brandýsa n./Orl.  

15. srpna svátek Nanebevzetí P. Marie byl zrušen. 

17. srpna se slavila na Hemžích hemžecká a choceňská pouť. Před slavnou 

mší sv. v 10 hodin dopoledne bylo svěcení opraveného Mariánského sloupu 

na prostranství před hemžeckým kostelem. 

31. srpna byla sloužena mše sv. za odvrácení ohně od města Chocně. Byly 

pozvány a také se dostavily hasičské sbory nejen z Chocně, ale též z okolí. 

Zajímavá událost se při této slavnosti hasičské stala. Když slavná mše sv. již 

končila, byli náhle hasiči vyrušeni ze slavnosti a voláni k ohni. Na Choceňku 

totiž vypukl požár. Poněvadž hasiči byli v pohotovosti, zneškodnili oheň 

dříve, než mohl způsobit nějakou větší škodu. 

7. září bylo dovoleno laskavostí místní školní rady a správy chlapecké školy, 

aby se mohly školní děti před desátou mši svatou za dozoru ctihodných sester 

shromažďovati ve škole ve dvou třídách. 

14. září nastal zimní pořad služeb Božích, totiž mše svaté o nedělích a 

svátcích byly první v 8 hod., druhá v 10 hod. 

28. září byli věřící upozorněni, aby nevstupovali do spolku Krematoria, které 

zaslalo mnoha katolíkům naší farnosti propagační pozvání spolku Krematoria 

a sdělení, že je navštíví zástupce dotyčného spolku. 

Z nařízení Sv. otce Pia XII. se konala také u nás po celý měsíc říjen v 6 hod. 

večer modlitba sv. růžence na úmysl Sv. otce a za mír před vystavenou 

Nejsvětější Svátosti Oltářní. 

Svátek Všech svatých byl přeložen na neděli. Letos nešel též obvyklý průvod 

na hřbitov – zákaz. 

V sobotu před 3. nedělí adventní zvanou „Gaudete“ měly svatou zpověď děti 

všech škol i ty, co dojíždí. Zpovídali 4 kněží. 

14. prosince o neděli „Gaudete“ přistoupilo veliké množství dětí i dospělých 

ke sv. přijímání.  

31. prosince – Sv. Silvestra. 

Celoroční přehled: 86 narození (z toho 14 v nemocnicích a 72 ve zdejší 

farnosti) 

32 svateb 

57 úmrtí (z toho zdejší farnosti 43, v nemocnicích 10, 

jinde zemřelí a zde pohřbeni 4). Jako nejstarší zemřel 

p. Karel Šindel ve věku 89 let. 

Narození bylo o 29 více než úmrtí. 

Z farní kroniky přepsala Soňa N. 
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Milé děti, 

určitě už jste někdy slyšely, komu je zasvěcen náš kostel. Vzpomenete si?   

Narodil se v Itálii ve 12. století v rodině bohatého obchodníka 

s látkami. Tento muž nebyl vždycky skromný, ale rozhodl se opustit všechno, 

co měl a začal žít v chudobě. Měl rád všechno stvořené a legendy vypravují, 

že jeho kázáním naslouchala i zvířata. Jeho svátek budeme oslavovat 4. října. 

Kdo jste poznali svatého Františka, máte pochvalu. 

Svatý František z Assisi, mnich a zakladatel žebravého řádu 

františkánů, je známý ještě pod jedním jménem. Pokud správně seřadíte 

ptáčky od nejmenšího po největšího, tak toto jméno vyluštíte. 

 

Zuzka Siegelová 

Okénko pro děti 
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Toto číslo sponzoruje: 
 

 
Tel.: 608 709 881 

Internetové stránky farnosti 
www.chocen.farnost.cz 

 

Uzávěrka dalšího čísla Drobečků je 26. 11. 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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