
 

     od sv. Františka 

 občasník choceňské farnosti  

                 ADVENT 2017 
 

Milé sestry a bratři, 

máme ADVENT. Je to čas radostného očekávání na 

druhý příchod Pána Ježíše Krista na konci věků a na 

vánoční svátky. Ale je to také čas NADĚJE. Nikoli 

v tom smyslu, že jenom v adventu máme žít nadějí, ale že v té době se nám 

připomíná, že celý život máme žít nadějí.  

Charles Péguy, francouzský spisovatel, filosof a básník, napsal, že 

naděje je jako malá holčička, která spolu se svými staršími sestrami, vírou a 

láskou, jde na procházku, ale tak doopravdy málo znamená. Bůh však to své 

malé, bezmocné dítě miluje. A když vidí, že člověk navzdory všemu 

nepřestává v Něho doufat, Bůh nad tím žasne. 

Naděje čerpá svou sílu ze skutečnosti, že Bůh doufal v člověka jako 

první a stal se člověkem. Proč tedy my, bídní hříšníci, neměli bychom doufat 

v Něho? Proto jako křesťané nejsme lidé, kteří „jenom“ věří a milují. Jako 

křesťané jsme lidé, kteří mají naději. Proto nemůžeme ve svém křesťanském 

životě dávat naději do závorky jako málo důležitou. „Naděje je tou vírou, 

která se Bohu líbí nejvíc,“ říkával Charles Péguy. 

Opakem naděje je zoufalství. Jsou na této zemi situace, kdy lidé 

k životu přistupují katastroficky. Jsou zoufalí, poněvadž všechny hvězdy 

jejich naděje zapadly za obzor, jejich slunce potemnělo a měsíc zašel za 

mraky. Jejich duše už nemá sílu čelit vnitřní temnotě a beznaději. Jsou si jisti, 

že nic už nemá smysl, že se nedá nic dělat, že se všechno zhroutí a jejich 

život se octne v troskách. 

Do takovéto beznadějné situace nám Bůh vlévá naději a útěchu tím, 

že se rodí v Betlémě jako dítě, jako Ježíš Kristus, pravý Bůh a pravý člověk. 

On je ten, kdo všechno proměňuje a obnovuje. On je ten, kdo všechno činí 

nové, protože je Alfa a Omega, Začátek a Konec všeho. Bez ohledu na to, jak 

se vyvíjí vnitřní nebo vnější svět, budoucností člověka je Bůh a jeho 

království, ve kterém On, Ježíš Kristus, Emanuel, Bůh s námi, nám setře 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spisovatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filosof
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1sn%C3%ADk
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každou slzu z očí a sejme každý smutek z duše. To proto adventním zvoláním 

jsou slova plná naděje, slova, která pronikají nejhlubší opuštěnost a temnotu, 

slova, kterými končí celá Bible: Maranatha. Přijď, Pane Ježíši! 

Pán Ježíš Kristus, narozený v Betlémě z Panny Marie, pravý Bůh a 

pravý člověk, je CELÁ NAŠE NADĚJE. A je také JEDINÁ NAŠE NADĚJE. 

          o. Bogdan     

   
 

Ze života farnosti – plány 

KALENDÁŘ FARNÍCH AKCÍ 

 

Sobota 16. 12. 2017 od 14.00 hod. - ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 

na téma DŮVĚRA 

Neděle 17. 12. 2017 od 16.00 hod. - ADVENTNÍ KONCERT  

v kostele sv. Františka 

Středa  20. 12. 2017 od 13.00 do 15.00 - příležitost k svátosti smíření  

       (P. Krajíček) 

Čtvrtek 21. 12. 2017 od 16.00 do 18.00 - příležitost k svátosti smíření  

       (P. Kunert) 

Sobota 23. 12. 2017 od 9.00 hod. - v kostele sv. Františka stavíme betlém 

Neděle 24. 12. 2017 - 4. neděle adventní (9.00 Choceň, 10.30 Koldín)  

 

Středa 3. 1. 2018 od 15.00 hod. - žehnání tříkrálovým koledníkům  

           (kostel sv. Františka) 

3. – 9. 1. 2018      -  Tříkrálová sbírka 

Sobota 6. 1. 2018 - mariánská sobota v kostele na Hemžích  

(7.30 modlitba růžence, 8.00 mše svatá) 

Neděle 7. 1. 2018 - Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (9.00 Choceň, 10.30 Újezd) 

mše svaté spojené s žehnáním vody, křídy, kadidla a 

zlatých předmětů 

Sobota 10. 2. 2018 v 9.00 hod. - mše svatá spojená s udílení svátosti  

     pomazání nemocných 
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Ze života farnosti - plány 
 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 

v sobotu 16. 12. 2017 od 14.00 hod. na faře 

 

Obnovu povede P. ICLic. Mgr. Karel Moravec, 

rektor poutního kostela na Hoře Matky Boží v Králíkách 

 

Téma duchovní obnovy: 

DŮVĚRA 

 

Program: 

14.00  První přednáška 

15.15  Druhá přednáška 

16.30  Třetí přednáška 

18.00  Mše svatá (vigilie 3. neděle adventní) 

 

O přestávkách bude příležitost k svátosti smíření, 

duchovnímu rozhovoru s knězem nebo adoraci v kostele. 

 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 

 

 
24. 12. 2017 Štědrý den 

16.00 Choceň  

22.00 Choceň  

 

25. 12. 2017 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 

  9.00 Choceň 

10.30 Hemže 

12.00 Skořenice 

……………………… 

14.30 Choceň - Vánoční odpoledne u jesliček (vystoupení dětí) 

 

26. 12. 2017 Svátek sv. Štěpána 
  7.30 Sruby  

  9.00 Choceň 

10.30 Újezd u Chocně 
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31. 12. 2017 Svátek Svaté Rodiny (mše svatá spojená s obnovou  

         manželského slibu) 

  9.00 Choceň 

10.30 Hemže 

………………… 

16.00 Choceň 

Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku 
 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018 
 

Dobročinnou Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR již poosmnácté a její 

výtěžek je určen především na podporu charitních služeb v regionu příslušné 

Charity, která sbírku organizuje. Služby Oblastní charity využívají už 25 let 

lidé všech generací, čelící nemocem, zdravotním potížím, chudobě či samotě. 

Stabilní rodina je základ životní jistoty každého člověka, a právě podpora 

rodiny je jedním z hlavních cílů činnosti Oblastní charity. I tento ročník 

Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto charitní služby na Orlickoústecku: 
- Sociálně terapeutické dílny 

- Domácí hospicová péče 

- Pečovatelská služba 

- Rodinná centra 

- Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

- Občanská poradna 

- Zařízení pro osoby bez přístřeší 

- Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí 

- Přímá pomoc lidem v nouzi 

Ve sbírce za rok 2017 se v orlickoústeckém okrese vybralo 2.495.071,- Kč. 

65 % výtěžku použila Oblastní charita v souladu se záměry zejména na 

zajištění domácí hospicové péče, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 

s dětmi a další charitní služby. Další podíl z výtěžku je určen na projekty 

Diecézní charity HK (15 %), na zahraniční humanitární fond CHČR (10 %), 

na režii TS (5 %) a projekty CHČR (5 %). 

Dávání a braní je principem každého života. Až budou v lednu u našich dveří 

koledníci zpívat „štěstí, zdraví vinšujem vám…“, můžeme se jejich přáním 

nechat obdarovat. A zároveň i tentokrát nabídnou možnost přispět 

prostřednictvím organizací Charit potřebným. V Chocni se bude koledovat 

3.-9. ledna 2018. 
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Bližší regionální informace k TS a k činnosti Oblastní charity naleznete na 

www.uo.charita.cz a v časopise Charitní aktuality, který budou rozdávat 

koledníci. Obecné informace k Tříkrálové sbírce najdete na 

www.trikralovasbirka.cz 

Iva Marková, tel. 734 769 713, www.uo.charita.cz 
 

 

 

Ze života farnosti - ohlédnutí 
 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Ráda bych vyjádřila poděkování paní Věře Luxové za pozvání na 

nedělní koncert v chrámu Nanebevzetí P. Marie na Hemžích u Chocně. 

Vystoupila zde skupina Musica Podberdensis, výtěžek bude použit na 

program podpory etické výchovy na základních školách. 

Vystoupení účinkujících bylo velmi krásné a přímo balzám pro duši. 

Poté následovalo pohoštění. Všem patří upřímný dík od posluchačů z Chocně 

i okolí. 

            E. Tománková 

 

DUŠIČKOVÝ ČAS 

 

Tento název dala tomuto období lidová tradice, protože právě v tomto 

čase hodně pamatujeme na zemřelé, na duše v očistci. Církev svatá umožňuje 

duším v očistci přivlastnit plnomocné odpustky po celý týden od 1. 11. do 

8. 11. Svědčí o tom krásně nazdobený hřbitov, všude plno kvítí, svícemi 

osvětlené pomníky a hroby.  

Choceňský hřbitov se proměnil v nádhernou kvetoucí zahradu. Je 

vidět, že na drahé zemřelé se nezapomíná. Stále proudí ke hrobům skupiny 

lidí až do večerních hodin. Nejkrásnějším a nejdůležitějším darem pro 

zemřelé je však oběť mše sv. V této době, víc než kdy jindy, opakujeme 

slova: „Odpočinutí lehké dej jim, ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí.“ Rovněž 

je velmi krásná a výstižná píseň Matičko Kristova, klíčnice nebe… 

V tento čas jsme se snažili duším v očistci pomáhat plnomocnými 

odpustky a modlitbou růžence. Duše v očistci, jak nás učí církev, samy pro 

sebe už nic udělat nemohou, jsou odkázány jen na pomoc svých blízkých a 

přátel. Využijme tohoto času a snažme se na ně pamatovat i v dalších dnech 

modlitbou. 

   E. Tománková 

http://www.uo.charita.cz/
http://www.trikralovasbirka.cz/
http://www.uo.charita.cz/
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ADVENTNÍ VĚNCE 2017 

 

Milí farníci, 

děkujeme, že jste koupí adventního věnce v kostele přispěli na obnovu 

našeho farního betléma. Spolu s loňským výdělkem už máme 12 500,- Kč. 

Není to ještě mnoho, ale už jsme zase o krůček blíž. Velice nám letos 

pomohlo, že se nám část 

starých věnců vrátilo 

v podobě bodáků a mašlí, 

které jsme mohli opět 

použít. 

Proto vás touto 

cestou zase prosíme, zda 

byste nám po vánočních 

svátcích mohli poskytnout 

použitelné komponenty. 

Vzadu v kostele bude 

připravená krabice. Velice 

děkujeme.  

Za Hnutí modlitby matek v Chocni Soňa N. 

 

 

ITALSKÉ PUTOVÁNÍ ZA PROJEKTEM UP2ME  

V CASTEL GANDOLFO 

 

Neděle 12. 11. 4:00 – nasedáme do auta. Za volantem sedí Karel, 

vedle něho Františka. Ve druhé řadě sedí Milan s Markétou a já se Šárkou 

usedáme do zadní řady. Dobříkov ještě spí v očekávání posvícenské neděle 

(podle kostela sv. Martina v Zámrsku). My míříme do Štolmíře, malé obce u 

Českého Brodu, kde k nám přibydou další dva členové posádky – Aleš a 

Míša. Budeme kompletní (Karel a Františka Diblíkovi, Milan a Markéta 

Jiroutovi, Miloš a Šárka Víchovi, Aleš a Míša Kašparovi) a můžeme  vyrazit 

směr Castel Gandolfo ………… 

Takto by mohl vypadat náš cestovní deník, pokud bychom jej psali. 

Protože jsme jej ale nepsali, zkusím Vám v několika větách popsat, co jsme 

zažili ve třetím listopadovém týdnu v Itálii. Naším cílem bylo „škola“ tutorů 

projektu Up2Me, kterou pořádalo Hnutí fokoláre v centru Mariapoli v Castel 

Gandolfo. Výchovný projekt Up2me („Je to na mně“) je zaměřen na celkové 

osobnostní dozrávání mladých lidí různých věkových kategorií (9-11, 12-14, 
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15-17). Cílem projektu je vedení dospívajících cestou integrální formace, při 

níž je sexualita nazírána ve světle antropologického pohledu, jenž má základ 

v osobě jako vztahové bytosti, v její schopnosti milovat a být milován, 

darovat a přijímat. Obsah a metodologii jednotlivých etap kurzu zpracovala 

skupina odborníků. Metodologie projektu se snaží být převážně interaktivní 

právě proto, aby mladí měli možnost utvářet si své morální povědomí tak, že 

jim pomůže odůvodnit jejich rozhodnutí a umět je formulovat. 

Cestou do Castel Gandolfo jsme se stavili u několika jezer (někteří se 

i vykoupali), zažili první letošní sněžení s 20 cm sněhu na dálnici, navštívili 

jsme noční Florencii a půl dne strávili v Loppianu, kde vznikla první 

‚Citadela‘ v Itálii. Citadely jsou malá městečka, jakési náčrtky společnosti, 

mezigeneračního sdílení, produktivních entit, škol, kanceláří, obchodů, 

uměleckých center. Nezapomenutelným zážitkem byla návštěva Assisi. 

V Assisi jsme navštívili gotickou baziliku svatého Františka z Assisi 

s klášterem, založenou 1228 ve třech patrech nad sebou, kde je pohřben sv. 

František, a baziliku sv. Kláry, kde je pohřbena sv. Klára. Na závěr návštěvy 

jsme v poutním kostele San Damiano, který stojí uprostřed oliv v údolí 

nedaleko Assisi, byli účastni mše a nešpor bratrů františkánů. To bylo úterý 

večer a poté jsme se přesunuli do Castel Gandolfo na večeři a následně do 

místa našeho noclehu, hotelu Angeletto, na Rocca di Papa. 

 

Samotná „škola“ trvala od středy do neděle a zúčastnilo se jí asi 40 

párů z celého světa – Itálie, Ekvádor, Egypt, Indie ... a samozřejmě Česko a 

Slovenko. My jsme s ‚bratry‘ Slováky tvořili jednu z nejpočetnějších skupin. 

A padli jsme si do oka. Dokonce jsme si na oslavu státního svátku 

17. listopadu 

zazpívali, jako za 

starých časů, česko-

slovenskou státní 

hymnu. Protože celý 

program byl 

v italštině, měli jsme 

také společně 

k dispozici simultánní 

překlad do 

slovenštiny. Stejně tak 

je v současné době 

zpracováván překlad 

materiálů jednotlivých 
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kurzů. Program školy byl naplněn přednáškami lektorů Up2Me a odborníků 

z mnoha oblastí – lékařů, psychologů ... V rámci malých skupinek jsme si 

také mohli vyzkoušet „ukázkové“ hodiny pro jednotlivé věkové kategorii. Na 

závěr „školy“, v sobotu večer, jsme se zúčastnili vysílání Collegamenta. To je 

taková „Zpráva o stavu Unie‘ v podání Hnutí fokoláre. Z tohoto večera je 

pořízeno foto s prezidentkou hnutí, Emmaus. 

Věřím, že až budou přeloženy všechny materiály, budeme moci 

zužitkovat jednotlivé nabyté vědomosti a zkušenosti také v naší farnosti. 

Za všechny účastníky kurzu Up2Me – Miloš Vích 
Zdroj: Některé informace o Hnutí fokoláre jsou čerpány z webu https://www.focolare.cz/  

 

 

 

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 

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,  

https://www.focolare.cz/
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přijďte mne prosím navštívit. 

 

S láskou končím tenhle dopis a děkuji vám  

Váš milující Balaraj 

 

 

Okénko pro mládež 
 

ČESKÁ FARNOST V CIZÍ ZEMI???         ANO! 

 
Na celé září jsem měla možnost vycestovat za hranice a né zrovna 

blízko, rovnou až do Kanady. Před odjezdem mi všichni říkali: ,,Zkus tam 

najít nějaký kostel, i když nebudeš rozumět všemu, něco pochopíš a amen u 

přijímání je všude stejný.“  

Hned druhý den po příjezdu jsem se pustila do hledání kostela, 

bohužel mi internet na několikrát nenašel žádný katolický, tak jsem se 

naštvala a do vyhledávače napsala česky- katolický kostel Toronto. A ejhle – 

první věc, kterou mi to našlo, byla česká farnost v Torontu. Nemohla jsem 

tomu věřit, tak jsem pro jistotu napsala na kontaktní email a opravdu farnost 

funguje.  

Další neděli jsem se tedy vydala na hodinovou cestu, abych mohla 

kostel navštívit, nakonec nebylo těžké ho najít.  

Hned jak jsem došla ke dveřím, ujala se mě jedna milá rodina, se 

kterou jsem se pak bavila celou dobu. Každou neděli mají mši svatou a po ní 

v sále malé občerstvení a kávu. 

V torontské farnosti je nyní asi 70 farníků původem z Česka, kteří se 

schází každou neděli v půl jedenácté na mši svatou v českém kostele sv. 

Václava. Protože jsem byla v Kanadě i na konci září, stihla jsem se zúčastnit i 

jedné farní akce a to slavnostního oběda na počest svátku sv. Václava.   

Prvního října byla slavnostní mše svatá, kterou doprovázel sbor, kam 

mě pozvali, že se mohu přidat, a po mši jsme se všichni přesunuli do 

společenského sálu, kde byl slavnostní oběd.  

Jsem moc ráda, že jsem objevila českou farnost i v jiném státě, a proto 

až budete někam cestovat, nezapomeňte se podívat, jestli tam náhodou nějaká 

farnost není.  

                                                                                         Klára  
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Z farní kroniky 
 

Duben 1942 

Duben byl celkem velmi chladný. Na Zelený čtvrtek dne 2. přišla 

bouřka a to je podle pranostik předzvěst dalších chladen. Do konce měsíce 

není na stromech ani potuchy po květech, právě jako vloni. 

Gestapáci přijedou tento měsíc zase a odvezou do Pardubic další čtyři 

oběti: Karla Veselého, kontrolora součástek od Mrázů, Josefa Vaňáska, 

strojního zámečníka od Mrázů, Václava Lainze, tkalce od Roubíčků, a Aloise 

Dlouhého, železničáře, všechny týž den 13. dubna. Ti všichni dříve již 

zatčeni jsou stále v Pardubicích, v budově bývalé donucovací pracovny 

stojící daleko za městem a změněné v gestapácké vyšetřovací vězení. Tam je 

vyslýchají – jak asi, na to se ani neodvažujeme myslet. Píší odtud jednou 

měsíčně německé psaní. Je censurované a tedy povšechného obsahu – o 

prádle, o zdravotním stavu, vzpomínky a pozdravy milým a přátelům… 

Statečný Mirek Ell nikdy nenaříká, jen v takové poznámce „pošlete mi nějaké 

své obrázky, aby mi nebylo teskno“ je ukryto všechno skrývané utrpení 

zavřeného člověka, odloučeného od milých, od života… 

Hned po velkonočních svátcích začalo se se sundáváním zvonů, které 

jako v první válce musí být odevzdány na válečné účely. Naposled zvonily na 

pondělí velikonoční dne 6. dubna. Lidé otvírali okna a poslouchali jejich hlas 

naposled. (Byl zachycen na gramofonovou desku a tím zachován.) Snesení 

prováděla stavitelská firma Jiříčkova z Brandýsa n. Orl.  Všechny tři zvony 

děkanského kostela ve váze 6, 8 a 12 q byly za přihlížení občanstva bez 

nehody vysazeny oknem zvonice a spuštěny. Dále byl odebrán pozdvihovací 

zvonek z vížky chrámu, zvon ze hřbitovní kaple a po jednom zvonu z chrámů 

českobratrského a československého – či jak teď je nařízeno říkat a psát 

českomoravského. Historické zvony se – prozatím – neodbírají, avšak 

všechny tyto byly z novější doby, poválečné. Největší z děkanského chrámu 

byl přelit v r. 1925; původně starý přečkal první válku, avšak nezněl dost 

dobře v souzvuku s ostatními a tedy byl přelit. Zůstal toliko jediný zvon – 

umíráček! 

Také všude na vsích berou zvony – a tentokrát si lidé netroufají udělat 

to, co na tolika obcích udělali za poslední války, totiž ukrást předem svůj 

vlastní zvon a ukrýt jej. Němci by jednoduše sebrali a zavřeli starostu a kolik 

lidí s ním – a to si nikdo netroufá. Takový je rozdíl mezi Rakouskem a 

nacisty. Proto nám připadá poslední válka v mnohém jako učiněná idylka. 
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Několik dní po odebrání zvonů zemřel starý Vozinger, podivín, neobyčejně 

šetrný, který přispěl po první válce značnou sumou na zakoupení nových 

zvonů. Nyní mu už nezazvonily. 

Z farní kroniky přepsala Soňa N. 

 

 

Milé děti, před příchodem Vánoc prožíváme dobu, o které se dozvíte více, 

pokud správně vyměníte za obrázek písmenko. Pomůže vám k tomu tabulka: 

 

















 

Liduš Novotná 

Okénko pro děti 

A -  J -  R -  

B -  K -  S -  

C -  L -  T -  

D -  M -  U -  

E -  N -  V -  

H -  O -  Y -  

I -  P -  Z -  
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Toto číslo sponzoruje: 
 

 
 

 

 

 

 

Internetové stránky farnosti 
www.chocen.farnost.cz 

 

Uzávěrka dalšího čísla Drobečků je 11. 2. 2018. 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

