
 

     od sv. Františka 

 občasník choceňské farnosti  

                 Postní doba 2018 
 

Milé sestry a bratři,  

máme „fialovou“ postní dobu. Fialová barva 

připomíná barvu popela a znamená kajícnost, je 

barvou přípravy a pokání.  

V době svatopostní se církev snaží vším možným způsobem nás 

dovést k pokání. Nezpívá nám radostné Aleluja, ani Sláva na výsostech Bohu 

se nedotýká našeho sluchu.  

V době svatopostní se církev snaží vším možným způsobem nás 

dovést ke kajícnosti, abychom se soustředili na oplakávání našich hříchů, a 

chce nám ukázat, jak vzpomínka na ně nás má přimět k trpělivému nesení 

denního kříže. 

Nebojme se postní doby, nebojme se oplakávat své vlastní hříchy. 

Takový zármutek (nad sebou samým jako hříšníkem) nám nepřináší žádnou 

škodu, naopak, působí spásonosnou změnu smýšlení čili naše obrácení (viz 2 

Kor 7,8 a dále).  

A to všechno proto, abychom dobu postní prožili jako dobu přípravy 

na obnovu svého křestního vyznání o Velikonoční vigilii a na setkání 

s Pánem Ježíšem Kristem, který vstal z mrtvých, žije navěky a je přítomen 

neustálé ve své církvi. 

To radostné setkání se zmrtvýchvstalým a žijícím Kristem je 

v podstatě cílem celého našeho postního úsilí. Protože tuto velikonoční radost 

nám nikdo jiný dát nemůže, jenom ON, který žije a kraluje už navždy. 

A tak se fialová barva mění na bílou, protože bílá nám připomíná 

slávu Vzkříšeného a je obrazem Krista, který říká o sobě: „Já jsem světlo 

světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo 

života.“ (Jan 8, 12) 

Fialová barva se mění na bílou, protože nám připomíná také naši 

budoucnost.  
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V poslední knize Nového zákona svatý Jan apoštol vidí a slyší Syna 

člověka říkat: „Kdo zvítězí, dám mu bílý kamínek, na tom kamínku bude 

vyryto nové jméno, které nezná nikdo jiný, než ten, kdo ho dostane.“ (Zj 

1,17) 

„Kdo zvítězí, bude oblečen do bílého; jeho jméno nevymažu z knihy 

života, ale budu se k němu znát před svým Otcem a jeho anděly. Kdo má 

ucho, ať poslouchá, co říká DUCH církevním obcím.“ (Zj 3,5-6) 

Milé sestry a bratři, v době postní a velikonoční naslouchejme tedy 

pozorně, co bude mluvit DUCH SVATÝ naší choceňské církevní obci. 

             o. Bogdan 

   
 

Ze života farnosti – plány 

KALENDÁŘ FARNÍCH AKCÍ 

 

Sobota 24. března od 9 hod. – Program pro děti na faře 

Neděle 25. března po mši sv. – Velikonoční Misijní jarmark 

Pátek 30. března od 10 hod. – Křížová cesta 

Úterý 1. května – Pěší pouť na Homol 

 

   Bohoslužby velikonočního tridua 

Zelený čtvrtek 18.00 Choceň 

Velký pátek 15.00 Choceň 

Vigilie Zmrtvýchvstání 

Páně 
19.30 Choceň 

Slavnost Zmrtvýchvstání 

Páně 
9.00 Choceň 

Pondělí velikonoční 8.00 Choceň 
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Ze života farnosti - ohlédnutí 
 

DUCHOVNÍ OBNOVA 

 

V sobotu 16. prosince se v naší farnosti konala duchovní obnova na 

téma Důvěra, kterou vedl P. Karel Moravec z Hory Matky Boží v Králíkách. 

Povzbudil nás mnoha krásnými příběhy. Uvědomila jsem si tu 

úžasnou důvěru sv. Josefa vůči P. Marii, jak dokázal přijmout tajemství 

Neposkvrněného početí, které je pro mnohé nepochopitelné, ale u Boha není 

nic nemožné. Je to úžasná důvěra sv. Josefa Pánu Bohu, a ještě větší důvěra 

Boha v člověka, kterého tolik miloval a miluje, že se nechal přibít na kříž. To 

je ta největší oběť, kterou mohl Bůh pro nás udělat. 

Touto cestou chci P. Karlu Moravcovi poděkovat za krásný sobotní 

den. Dalo nám to podnět k přemýšlení o velké důvěře v Boží pomoc a 

ochranu v těžkých životních situacích. 

Díky našemu panu faráři, otci Bohdanovi, že přednášejícího pozval a 

mohli jsme zažít hezký a požehnaný sobotní den. 

Díky! 

   E. Tománková 

 

 

VÁNOCE V CHOCEŇSKÉ FARNOSTI 

 

Když se ohlédneme za uplynulým rokem, vrací se nám myšlenky – 

Co nám ten rok přinesl? Byl to rok požehnaný, dostali jsme v něm mnoho 

vzácných duchovních darů – od Ducha sv. svátost biřmování, 100 let od 

Zjevení P. Marie ve Fatimě. Toto bylo pro náš duchovní život hodně důležité. 

Dále jsme prožili farní den, opravili kostelní střechu nad presbytářem. Před 

Vánoci se konala Mikulášská nadílka – to byla radost hlavně pro děti, když se 

objevil s Mikulášem také anděl s košem dárků a různých pamlsků, o což se 

postarala KDU-ČSL. Díky nim děti poznaly štědrost sv. Mikuláše. 

O Vánocích nás přivítal kostel bohatě vyzdobený světly, zelení, 

betlémem. V kostele nás čekaly také krásné promluvy kněze při mši sv. 

Velmi hezký a poučný byl příběh o radosti stromu, kterou oblažoval člověka 

od začátku až do konce jeho života, než se celý vydal do posledního pařezu, 

který nabídl unavenému člověku, aby si na něj mohl usednout a odpočinout 

si. Během Svátku Svaté rodiny také proběhla obnova manželského slibu 

velmi hezkým způsobem – manželé si opět slíbili věrnost až do smrti.  
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Na všechny tyto události si živě vzpomínáme a duchovnímu správci 

za vše srdečně děkujeme a zároveň jménem všech farníků přejeme, aby nový 

rok 2018 byl krásný, požehnaný a bohatý na dary Ducha svatého.    

E. Tománková 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2018 

 

Letošní Tříkrálová sbírka je za námi. Téměř jarní počasí vylákalo do 

ulic orlickoústeckého okresu více než dva tisíce dobrovolníků, kteří i letos 

přinesli lidem přání štěstí, zdraví, a písmeny K+M+B požehnání jejich 

příbytku.  I letos jsme viděli slzy a radost v očích starších lidí, kteří Tři krále 

netrpělivě očekávali, nebo úžas v očích malých dětí… 

V dnešním světě jsme sváděni strachem či pomyšlením, že nás víc 

věcí rozděluje, než spojuje. Tříkrálová sbírka je ale krásným příkladem toho, 

že dokážeme dobře spolupracovat na společném díle. Charita, obecní úřady, 

farnosti, občanské spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí přijímají TS jako 

smysluplnou akci, do které se každý svým dílem už 18 let obětavě zapojuje. 

Jako organizátor akce a příjemce vybraných peněz vyjadřuje Oblastní 

charita Ústí n. O. upřímné poděkování všem, kdo se na Tříkrálové sbírce 

podílejí, a také všem, kdo do sbírky přispěli.    

Podrobné výsledky najdete na webu OCH www.uo.charita.cz  

Všichni koledníci a organizátoři jsou zváni 27. 2. 2018 na divadelní 

představení Větrná pohádka v 18 h. v Orlovně Letohrad-Orlice.  

Iva Marková, tel. 734 769 713, iva.markova@uo.hk.caritas.cz  

http://www.uo.charita.cz/
mailto:iva.markova@uo.hk.caritas.cz
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Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 v Chocni a v okolních obcích 

 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 

Choceň  139 727,00 Kč 127 773,00 Kč 122 482,00 Kč 

Hemže  10 435,00 Kč 9 956,00 Kč 8 465,00 Kč 

Dvořisko 6 874,00 Kč 4 643,00 Kč 5 202,00 Kč 

Běstovice  8 674,00 Kč nevybíralo se 7 309,00 Kč 

Koldín  13 669,00 Kč 10 718,00 Kč 12 000,00 Kč 

Kostelecké Horky 7 203,00 Kč 6 710,00 Kč 6 222,00 Kč 

Skořenice  7 072,00 Kč 7 159,00 Kč 6 085,00 Kč 

Sruby 16 835,00 Kč 17 410,00 Kč 18 859,00 Kč 

Zářecká Lhota 12 142,00 Kč 11 804,00 Kč 6 891,00 Kč 

Kosořín 4 027,00 Kč 4 876,00 Kč 4 142,00 Kč 

Nasavrky 7 076,00 Kč 6 225,00 Kč 6 060,00 Kč 

Plchovice 1 895,00 Kč 1 942,00 Kč 2 233,00 Kč 

Celkem 235 629,00 Kč 209 216,00 Kč 205 950,00 Kč 

 

 

PŘEDNÁŠKA O AMERICE 

 

V neděli odpoledne koncem ledna jsme se sešli na faře, kde nám 

manželé Krskovi promítali zážitky z dovolené v Americe – ukázky z muzeí 

letadel, ponorek… Velmi zajímavé byly také fotografie ze zatmění Slunce, za 

kterým jeli Krskovi mnoho kilometrů. Viděli také mnoho zajímavých staveb 

a kulturních památek – katedrály, Bílý dům, mrakodrapy. 

Děkujeme manželům Krskovým, že jsme mohli nahlédnout do 

velkoměst Ameriky, New Yorku a Washingtonu, D. C. Mohli jsme si však 

také uvědomit, jak jsme rádi, že žijeme v malém městečku Choceň, kde 

máme kolem domů zahrady, zelené trávníky a městem protékající řeku 

Orlici, přes kterou se klene několik mohutných mostů. 

Mnohokrát díky manželům Krskovým za krásné nedělní odpoledne. 

Jménem všech, kteří jsme mohli prožít hezké společné chvíle na faře a 

podívat se do Ameriky. Byl to pro nás velmi pěkný zážitek.  

E. Tománková  
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ZEMŘELÍ V ROCE 2017 

JOSEF VÍŠO 

ANNA SYROVÁ 

MARTA BEZDÍČKOVÁ 

JULIUS PULKO 

JOSEF BROKEŠ 

VIKTOR GRUNDMAN 

FRANTIŠEK TUPEC 

MARIE KUMŽÁKOVÁ 

MIROSLAVA STRAŠÁKOVÁ 

RŮŽENA LEŠKOVÁ 

IRENA PETROVÁ 

MILAN ŠIMEK 

LADISLAV FRIDRICH 

JIŘÍ VONDRA 

MARTA KUTÍKOVÁ 

MARIE NOVÁKOVÁ 

JOSEF NAVRÁTIL 

JOSEF KAŠPAR 

JARMILA BEZDÍČKOVÁ 

OLDŘICH KUBÍK 

MARTA ŠILAROVÁ 

ANTONIE DRŽMÍŠKOVÁ 

JIŘÍ PALEČEK 

Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočívají 

v pokoji. Amen. 

 

POKŘTĚNÍ V ROCE 2017 

STELA MARIE BARTOŠOVÁ 

JAN ČIPERA 

JOSEFÍNA MARKOVÁ 

DOMINIKA MARIE 

KOMÁRKOVÁ 

ŠIMON EMANUEL FLEISSIG 

NATÁLIE ANNA TEREZA 

BRATRŠOVSKÁ 

NELA ANEŽKA KOLÁŘOVÁ 

KATEŘINA NOVÁKOVÁ 

DAVID HERNANDEZ 

AGÁTA MAGDALENA 

JOSKOVÁ 

AMÁLIE KLÁRA ADAMCOVÁ 

VIKTORIE MARIE 

DRAGOUNOVÁ 

TADEÁŠ JAN JELÍNEK 

„Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy 

všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.“  

(List Galaťanům 3,26-27) 

 

Z farní matriky 
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KONKRÉTNÍ KROKY V POSTNÍ DOBĚ, ANEB STALETÍMI 

OSVĚDČENÉ PROSTŘEDKY NA CESTĚ OBRÁCENÍ: 

 

Půst 

Postem zdaleka není myšleno jen odepření si jídla. Půst je zřeknutí se 

čehokoliv, co je v našem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející, 

co nás spoutává. Skrze něj dáváme ve svém životě větší prostor Bohu a 

máme možnost více poznat sami sebe... 

 

Několik tipů: 

* Cvič se ve zdrženlivosti: v jídle, pití, kouření, sledování televize, 

nakupování... 

* Dodržuj Popeleční středu a Velký pátek jako zvláštní dny půstu: jen 

jednou se najez dosyta a odřekni si maso. 

* Přinášej páteční oběť - může mít různé formy: zřeknutí se masa, 

omezení konzumu. To, co je díky této páteční oběti ušetřeno, by mělo 

přijít k dobru lidem v nouzi. Smyslu páteční oběti odpovídají také různé 

formy osobní a společné modlitby stejně jako služba a pomoc druhým. 

* Jako postní oběť dej stranou určitou částku peněz: pro hladovějící a 

jinak trpící. 

Zřeknutí znamená, když k nutkání "muset mít" řekneme ne. Zřeknutí se 

znamená svobodný, zodpovědný a uvědomělý život. 

 

Almužna, činění dobra 

„Almužnou“, činěním dobra - tím, čeho se postem vzdáme, můžeme 

obohatit toho, kdo to potřebuje. Almužna může znamenat: dávat sebe, 

svůj čas, zájem, trpělivost, hmotné prostředky všem těm, kteří to 

potřebují. Počínaje vlastními dětmi, životními partnery, rodiči, až po lidi 

osamělé, nešťastné, trpící, únavné... Zřeknutím se něčeho ve prospěch 

bližních realizujeme základní přikázání lásky a  ztotožňujeme se s 

Kristem. 

 

 



8 

 

Několik tipů: 

* Pomáhej druhým nést jejich nouzi a poznávej skrytou bídu. 

* Otevři uši i srdce pro malomyslné, bezradné a zoufalé. 

* Měj starost o staré, nemocné a postižené lidi. 

České slovo almužna vzniklo z řeckého elemosyné, které znamená 

milosrdenství, milosrdný vztah. Dobro činíme už tehdy, když s druhými 

sdílíme čas a pozornost, radost i bolest. 

 

Smíření 

Několik tipů: 

* Připravuj se na smíření v myšlenkách. Smíření není především něco, 

co musí být protrpěno, ale něco, co musí být slaveno. Smíření s Bohem a 

s bližním je pramenem radosti. 

* Účastni se na slavení smíření bohoslužebnou formou: především při 

bohoslužbě pokání a ve svátosti smíření. 

* Nech v sobě působit smíření, které ti bylo dáno. 

* Sám nabízej smíření: učiň první krok k novému společnému začátku - 

objevuj v druhém to dobré - vzpomeň na to vše společné pěkné. 

Smíření je postoj, který nás orientuje na Boha. Zakusit smíření znamená 

vyměnit zlo za spásu.  

 

„Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, která je dobrá, po ní se vydejte 

a vaše duše naleznou klid.“ (Jer 6,16) 

 

Ježíšova výzva k obrácení míří především k obrácení srdce, k vnitřnímu 

pokání. Bez něho zůstávají všechny skutky neplodné a lživé. 

(zdroj: www.vira.cz) 
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ALMUŽNA 

Almužna může znamenat pár drobtů, které spadnou ze stolu sytých a 

se životem spokojených. 

Ale může také znamenat sdílení života s těmi, kteří potřebují naši 

pomoc. Obdarování chudého člověka věcmi nebo penězi by mělo 

symbolizovat skutečnost, že mu dáváme své srdce. Almužna nemůže být to, 

co nám zbude. Ale především to, co chudí potřebují k životu. Hladovým 

dáváme chléb, nahým oděv, nemocným posilu a útěchu, opuštěným čas a 

zájem, zoufalým naději a smutným radost. Až příliš často se nám 

v souvislosti s almužnou vybavuje pár drobných vtištěných do dlaně ubožáka 

žebrajícího na ulici nebo u kostelních vrat.  

z knihy Na minutu s Józefem Augustynem  

 

Okénko pro mládež 
 

KONEC DOBRÝ, VŠECHNO DOBRÉ A ZAČÁTEK JEŠTĚ LEPŠÍ 

 
Stejně letos, jako vloni, jsme se rozhodli zavítat na Vesmír, abychom 

se zde rozloučili s rokem 2017. Účast byla velice hojná a my jsme tak mohli 

prožít poslední minuty starého roku společně se svými přáteli a stejně tak i 

první minuty roku 2018. Během celé akce jsme se stihli nad celým rokem 

zamyslet, ale zároveň nechyběla zábava a již tradiční Silvestrovský koncert, 

který se uskutečnil v kostele sv. Máří Magdalény v Deštném v Orlických 

horách. Všechno jsme si patřičně užili a domů přijížděli s velkým 

emocionálním nabitím do letošního roku. 

MKM 

 

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

v letech 1945-1956“, jehož výsledkem bude výstava v Orlickém muzeu a 

vydání publikace. Chtěla bych Vás proto poprosit, pokud máte doma 

jakékoliv věci denní potřeby, či jiné předměty z tohoto období nebo 

fotografie, ozvěte se mi. 

Děkuji. 

Martina Krsková 

Prosba 

http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Na-minutu-s-Jozefem-Augustynem.html
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Z farní kroniky 
 

Duben 1943 

21. února bylo po druhé mši svaté zpíváno „Te Deum“ k oslavě zlatého 

kněžství J. E. ThDr. Mořice Píchy, biskupa královéhradeckého. 

28. února bylo hráno divadlo, které nacvičily školské sestry. 

10. března na Popeleční středu začala postní duchovní obnova, kterou vedl P. 

Hynek, redemptorista z Prahy od Sv. Kajetána. 

V neděli 14. března bylo ve 3 hodiny závěrečné kázání. 

24. března se konala slavnost Vzkříšení o ½ 7 hodině. Kolem náměstí šel 

průvod s hudbou, zúčastnilo se veliké množství lidí. 

30. dubna byla první májová pobožnost, při níž kázal P. Alfons Daňha, 

redemptorista z Prahy, též druhého dne kázal na Hemžích. 

2. května měl dp. děkan májovou promluvu v Noříně večer o ½ 8 hod. Toho 

roku byl zákaz průvodů. Tedy ani o nedělích jsme nechodili průvodem na 

Hemže. Pobožnost k sv. Janu Nep. se též konala v kostele. 

30. května kázal odpoledne na Hemžích Msgre. ThDr. Josef Burýšek, 

vicerektor biskupského kněžského semináře z Hradce Králové. Tehdy stalo 

se také zasvěcení farnosti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 

5. června vykonal zde pan vikář ThDr. Jindřich Dušek kanonickou visitaci. 

3. července odpoledne od 3 hod. do večera zpovídal zde kněz z řádu 

kapucínů P. Bonaventura z Prahy. Též zpovídal v neděli na Hemžích, kde 

dopoledne měli slavnost jinoši a dívky, ukončující svou školní povinnost. 

Odpoledne pak o ½ 4 hodině na Hemžích kázal. 

15. srpna měl v 8 a 10 hodin mši sv. s kázáním P. Kvardián z kláštera 

kapucínů z Opočna. Též kázal odpoledne ve 3 hodiny. 

29. srpna byly opět slouženy výroční slavnostní služby Boží za odvrácení 

ohně od města Chocně – mše sv. v 10 hodin. 

7. listopadu bylo ve 3 hod. odpoledne a v 8 hodin večer provedeno 

v Sokolovně spolkem „Zvukobor“ za spoluúčinkování symfonického 

orchestru vládního vojska z Vysokého Mýta za dirigování p. Dražila 

Dvořákovo oratorium „Stabat mater“. 

5. prosince ve 4 hodiny odpoledne bylo křesťanské cvičení v Nasavrkách. 

12. prosince bylo křesťanské cvičení v Noříně. 



11 

 

Tohoto roku opět půlnoční nebyla sloužena. 

Na Hod Boží vánoční se zpívala při slavné mši sv. „Druhá česká mše 

půlnoční“ od Jakuba Ryby. 

26. prosince zpívaly děti na kůru při ranní mši svaté Jiřímovu mši vánoční, 

při druhé mši svaté zpívaly opět Stekrovy koledy. Odpoledně pak při 

jesličkové pobožnosti provedl chrámový smíšený sbor „Koledy“ pro smíšený 

sbor od Adolfa Kameniče, zdejšího hudebního skladatele. Autor byl sám u 

varhan. 

31. prosince – Sv. Silvestra 

Celoroční přehled: 42 sňatků 

   78 narození 

   62 úmrtí – nejstarší osoba zemřela ve věku 83 let. 

   15 500 svatých přijímání (63 konvertitů) 

   20 pokřtěných dospělých 

 

Ze sbírek zaplaceno: různé opravy, úpravy a zlepšení v kostele 12 845 K, 

chudým dáno 5 315 K, na vikariátní povinné sbírky odvedeno 3 000 K, 

čištění a umývání kostela 1 000 K, doplatek na elektrické osvětlení činil přes 

900 K, drobnější vydání 650 K, čili celkem zaplaceno 23 110 K. Menší 

zbytek uložen na knížku. 

Oprava varhan pro nedostatek materiálu a pracovních sil nebylo letošního 

roku uskutečněno. 

Z farní kroniky přepsala Soňa N. 

 

 

Milé děti, 

Popeleční středou nám začala postní doba, Zterá v kResťanstvO znamená 

přípravu na Velikonoce. Toto období trvá 40 dní (kromě nedělí) a netýká se 

pouze zdrŤení se od jídla, ale i Edříkání si různých Děcí, kterÁ máme rádi 

(počítač, televize, fb, sladkosti …) nebo konání dobrých skutků (pomoL 

rodičům, nImocným, udělat někomu radoMt, …). Po téNo naší proměně 

bUchom měli být otevřenější pro Boha a pro druhé lidi. V našem obrácení 

nám mohou pomoct zastavení  __________________ (Oprav zvýrazněná 

písmena a z těch správných sestavíš dokončení textu). 

Zuzka Siegelová 

Okénko pro děti 
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Toto číslo sponzoruje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.moravec-cipera.cz 
 

 

Internetové stránky farnosti 
www.chocen.farnost.cz 

 

Uzávěrka dalšího čísla Drobečků je 8. 4. 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: Zuzana Siegelová (děti), Klára Šimková 

(mládež). Drobečky připravili: Martina Krsková, Tomáš Nix.  

mailto:drobecky@seznam.cz

