
 

     od sv. Františka 

 občasník choceňské farnosti  

                 Duben 2018 
 
 

Milé sestry a bratři,  

„Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a 

radujme se z něho. Aleluja.“  

Takto zněl radostný zpěv před evangeliem, který Církev zpívala po 

celý velikonoční oktáv. Velikonoční oktáv sice skončil, ale doba velikonoční 

stále trvá. Už sice tuto velikonoční větu nezpíváme před evangeliem každý 

den, ale každý den z této věty čerpáme radost.  

Tato věta nám totiž vypráví o tom, že DEN ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

JEŽÍŠE KRISTA je Božím darem pro celý svět a pro každého člověka. Bůh 

TENTO DEN, díky své lásce k nám, vymyslel a uskutečnil. Den, kdy Pán 

Ježíš Kristus vstal z mrtvých, je NEJDŮLEŽITĚJŠÍM DNEM V DĚJINÁCH 

SVĚTA. Je důležitější než první den světa. Protože ten první den začal svět, 

který člověk může ničit a devastovat a také to dělá (i když všechno v tom 

světě je dobré nebo velmi dobré, dokonce vynikající). Ale DEN 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA je dokonalejším dnem než ten 

první. Dává totiž nový začátek tomu starému světu, který Pán Ježíš Kristus 

tvoří NANOVO. I díky tomu, že Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk, 

tvoří a připravuje pro člověka nový svět, který nepodléhá zničení a devastaci. 

Je to BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ, NEBE, RÁJ. Do toho nového světa, pro nás už 

připraveného, vstupujeme obmytí vodou a Duchem Svatým a posilování 

Božím odpuštěním a Božím pokrmem. 

„Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. 

Aleluja.“  

Tato nádherná velikonoční věta je pro nás „evangeliem“, dobrou 

zprávou, kterou můžeme nejenom zpívat, ale kterou můžeme žít každý den 

s nadějí a radostí, dokonce i tváří v tvář svých slabosti těla a duše.  Můžeme 

tuto skutečnost, o které tato věta vypráví, žít s důvěrou v Boží lásku a Boží 

milosrdenství, protože Pána Ježíše Krista milujeme z celého srdce, z celé 

duše a ze všech svých sil. A v jeho jizvách, které nám ukazuje jako důkazy 
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své lásky k nám, nacházíme zdroj milosrdenství, něžnosti a studnici dobrého 

slova pro své bratry a sestry.   

Milé sestry a bratři, den, kdy Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých, je 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍM DNEM V DĚJINÁCH SVĚTA. Tento den nám 

daroval Hospodin, náš milující Otec v nebesích, abychom se radovali z toho, 

že nastal, že ukazuje nám směr a že dává nám sílu žít a milovat. 

o. Bogdan 
 

 

Ze života farnosti – plány 

KALENDÁŘ FARNÍCH AKCÍ 

 

Úterý 1. května       –  Pěší pouť na Homol 

Měsíc KVĚTEN     –  Mše svaté na Hemžích o nedělích v 14.30 hod. 

Čtvrtek 10. května  –  Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ  

            mše svaté: 16.30 hod. – Sruby (pouť)  

                                          18.00 hod. – Choceň 

Neděle 13. května   –  DEN MATEK – farní zahrada od 15.30hod. 

Sobota 19. května   –  Výlet dětí  

Neděle 20. května   –  Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (po mši svaté  

            v kostele setkání lektorů) 

Neděle 27. května   –  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - 1. SVATÉ  

            PŘIJÍMÁNÍ    

Prvokomunikanti: Jindřich Axler, Eliška Čiperová, Markéta 

Dušková, Petr Filip, Magdaléna Luxová, Vojtěch Málek, 

Ondřej Marek, František Zandler 

Neděle 3. června     –  Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ  

Pátek 8. června       –  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

15. – 17. června      – Víkendový pobyt dětí 

Neděle 24. června   – Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 

Neděle 24. června   – Prázdniny nanečisto (od 14.30 hod.) 

Pátek 29. června      – Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 

Čtvrtek 5. července – Slavnost SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE,  

BISKUPA, Choceň – mše svatá v 18.00 hod. 
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Ze života farnosti - ohlédnutí 
 

KRÁSNÝ POHŘEB PANÍ ŠIMÁČKOVÉ 
 

V sobotu 10. 3. jsme se rozloučili s paní Zdeňkou Šimáčkovou. Měla 

krásný, důstojný pohřeb. Přišlo se s ní rozloučit více jak 20 kněží a přítomen 

byl také pan biskup mons. Kajnek. Celý obřad krásně a jemně doprovodila na 

varhany a na housle rodina Fajfrových. 

Její krásný portrét na parte, z něhož se paní Šimáčková na nás usmívá, 

dodává pocit, že se na nás dívá už z druhého břehu. Na pohřbu jsme cítili 

v srdci více radost než smutek. A z účasti na pohřbu bylo vidět, že ji měli lidé 

rádi, že pro mnohé vykonala hodně dobrého. Mnozí si jí váží za to, že dala 

život a vychovala syna kněze. Při promluvě se její syn, P. Mirek Šimáček, 

zmínil, že si ve své závěti přála, aby lidé pro ni moc netruchlili, a nechtěla 

žádné okázalosti. Z toho plyne, že byla pokorná a skromná, znala hodnoty 

pomíjející i věčné.  

Kéž by takových radostných rozloučení bylo více, která vlévají do 

srdce více pokoj než zármutek a bolest. Na paní Šimáčkovou rádi 

vzpomeneme v modlitbě a s radostí v srdci, že život zde nekončí. 

                   

E. Tománková 

 

 

 

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ 
 

Jako loni, tak i letos se v sobotu před Květnou nedělí konalo v Hradci 

Králové Diecézní setkání mládeže. Účast byla velice hojná a rozhodně jsme 

tam nechyběli ani my. 

 Motto letošního setkání bylo: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla 

milost u Boha.“ Program se odehrával na třech zásadních místech. Začali 

jsme v devět hodin ve Filharmonii na Eliščině nábřeží, kde jsme viděli krásně 

zpracovanou scénku a měli možnost si vyslechnout zajímavá svědectví. Po 

obědě v podobě bagety a pitíčka jsme se po skupinkách odebrali na BiGy 

(Biskupské gymnázium). Tady jsme měli moderovanou skupinkovou 

aktivitu, při které jsme se lépe mezi sebou poznali. Po tomto programu 

Okénko pro mládež 
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následovala cesta s biblickými postavami, která byla ztvárněna šikovným 

pardubickým spolčem.  Na závěr celého setkání jsme slavili společně mši 

svatou v katedrále sv. Ducha. 

Program se nám velice líbil a užili jsme si ho. Příští rok se chystáme 

vyrazit znovu a určitě oceníme, když se k nám přidá zase někdo další! 

 

Sára Víchová 

 

ALELUJA! 
 

Přišly na paškál největší křesťanské svátky. A určitě by se neobešly 

bez již tradiční návštěvy Vesmíru. Vyrazili jsme na Zelený čtvrtek, abychom 

v Deštném stihly mši a mytí nohou. Společně s Vesmířany jsme pak prožili 

pesachovou večeři. Další den jsme připravili křížovou cestu, na kterou se 

nám nečekaně vyjasnilo. Večer jsme se pozastavili nad filmem o Miladě 

Horákové a v tichu odešli spát. Na Bílou sobotu se udělalo trochu ošklivo, ale 

i tak jsme mohli slavit velikonoční vigilii. V kostele byla sice trochu zima, 

ale zahřívaly nás prožitky, dobří kamarádi a taky huňaté deky. V neděli jsme 

vše zakončili ranní mší s kytarami a radostným voláním Aleluja! 

MKM  

 

MODRÝ BÁL 
 

Letos se již po šestnácté 

konal tradiční Modrý bál, 

poprvé ale po dlouhých letech 

již organizace některých částí 

padla na mladší generaci. 

Společně jsme uspořádali 

několik porad a s pomocí 

starších členů týmu jsme snad 

organizaci zvládli. Ples proběhl 

v pořádku, všichni jsme se ho 

užili a těšíme se na další ročník. 

Také děkujeme Vám všem, kteří jste nám pomohli ať už před plesem nebo na 

plese, bez vás bychom to nezvládli. Děkujeme moc váš  

 

Modrý tým  
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Milé děti, 

následující měsíc je zasvěcen Panně Marii. Pojďte si ověřit, kolik toho o ní 

víte. Pokud vyluštíte správně, najdete modlitbu, kde opakujeme přímluvu 

k Panně Marii. 

 

1. Jak se jmenovaly rodiče Panny Marie? 

P) Zachariáš a Alžběta 

R) Jáchym a Anna 

S) Adam a Eva 

 

2. Kdo byl její snoubenec? 

Ů) Josef z Nazareta 

Ó) Šimon z Kyrény 

Ý) František z Assisi 

 

3. Kdy tato žena žila? 

Š) před 100 lety 

Ž) před více než 2000 lety 

Č) před 10 lety 

 

4. Pozdrav Panně Marii 

A) Otče náš 

I) Andělíčku, můj strážníčku 

E) Zdrávas, Maria 

 

5. S kým stála Maria pod křížem, když Ježíš umíral? 

N) s Janem 

M) s Petrem 

L) s Ondřejem 

 

6. V kolikátém zastavení si připomínáme Ježíšovo setkání se svou matkou? 

E) 4. zastavení 

É) 6. zastavení 

Ě) 8. zastavení 

 

Okénko pro děti 
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7. Koho šla Panna Maria po zvěstování navštívit?  

A) Marii Magdalskou 

B) Martu 

C) Alžbětu 

 

Zuzka Siegelová 

 

 

TROJROZMĚRNÁ REKONSTRUKCE MUŽE 

Z TURÍNSKÉHO PLÁTNA 
 

20. března letošního roku se v Padově v paláci Bo, původním 

historickém sídle padovské univerzity (od r. 1493), kde dodnes sídlí její 

rektorát, konala konference s názvem „Muž Turínského plátna. Trojrozměrná 

rekonstrukce těla zahaleného touto relikvií“. 

Univerzitní vědci i lékaři prohlásili, že věda se v pohledu na 

ukřižovaného z plátna shoduje s katolickou tradicí. Profesor Giulio Fanti 

řekl: „Podle křesťanské tradice podoba muže, která je viditelná na plátně, je 

ukřižovaný Ježíš Kristus. Nyní se i věda s tímto názorem shoduje. Několik let 

jsme pracovali za použití přesných údajů, které nám poskytují 3D 

technologie. 

Ve spolupráci se sochařem Rondellou se poprvé podařilo zhotovit 

nejdříve sádrový odlitek a tento pak přenést do mramoru. Výsledkem našeho 

snažení je socha, která naprosto věrohodně představuje muže z plátna. Je to 

muž výjimečné krásy, vytáhlý a zároveň statný, vysoký 1,80 m (průměrná 

výška muže byla v té době 1,65 m), výrazu majestátního, královského. Plátno 

nám též odhalilo 370 ran po bičování, a to můžeme spočítat jen ty rány, které 

se skutečně dotýkaly plátna, tedy na horní a spodní části těla. Vezmeme-li 

v úvahu ty, které na plátně není možné spatřit, dojdeme k číslu 600. Navíc 

nám trojrozměrná rekonstrukce odhalila, že v momentě smrti tento muž klesl 

na pravou stranu, protože pravé rameno bylo vykloubeno tak vážně, že byly 

poškozeny i nervy. Tělo nese známky nevyslovitelného mučení, ale žádné 

známky rozkladu. Jsme si jisti, že toto tělo nebylo nikdy z plátna vyjmuto, ale 

zmizelo z něho náhle, bez jakéhokoliv zásahu zvenčí.“ 

 

K zamyšlení 
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„Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu 

před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se 

uprostřed nich a řekl: ‘Pokoj vám.‘ Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. 

Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána.“ (Jan 20, 19-20) 

 

Volně přeloženo a zkráceno z www.corrispondenzaromana.it 

 

Krásný velikonoční čas přeje Kateřina Pascucci 
 

 

 
 

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   

Informace 
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RODINA JE ZÁCHRANNÁ SÍŤ 
Tisková zpráva k Mezinárodnímu dni rodiny 15.5. 

 
Rodina má ve společnosti zcela nezastupitelné místo. Oblastní 

charita Ústí nad Orlicí cílí své služby právě na podporu rodiny a všechny 

věkové kategorie jejích členů.   

Klima ve společnosti není pro rodinu ideální, proto je třeba znovu 

objevit nezastupitelnou hodnotu a krásu rodiny. Podpora rodiny je také jedna 

z priorit Oblastní charity Ústí n. O. „Ve všech službách, které poskytujeme, se 

setkáváme s lidmi, kteří volají po pozornosti okolí a potřebují pomoc. Často 

vidíme, že když rodina dobře funguje, a některý z jejích členů se ocitne 

v životních nesnázích, plní úlohu záchranné sítě,“ říká ředitelka Marie Malá a 

dodává, „naše služby se zaměřují na všechny věkové kategorie – od kolébky 

až po hrob.“ 

 

Nabízené služby  

Rodičům s malými dětmi slouží dvě rodinná centra a mládeži 

Nízkoprahový klub. Pracovnice terénní služby Šance pro rodinu zajíždí 

přímo do ohrožených rodin v celém okrese, kde učí rodiče konkrétním 

dovednostem a převzetí zodpovědnosti za chod rodiny.   

V občanské poradně se potkáváme s neblahými vlivy, které ohrožují 

rodiny - např. dluhy, exekuce, rozvody, neplacení výživného. Následky 

většinou nesou ženy s dětmi, které často nemají nikde dovolání. Hodně lidí 

naivně a nerozvážně naletí lákavým nabídkám rychlých půjček, které slibují 

zaručené štěstí, a přivedou tak rodinu do vážných problémů.  Rychlé štěstí ale 

neexistuje, štěstí pramení spíše z letitého budování vztahů, věrné péče 

o rodinu a trpělivé práce na pracovišti. 

Starší generaci jsou určeny zdravotní služby - charitní ošetřovatelská 

služba, půjčovna kompenzačních pomůcek a domácí hospicová péče. 

Zdravotně handicapovaným lidem osobní asistence, pečovatelská služba či 

sociálně terapeutické dílny. I zde je rodinné zázemí pečující rodiny velmi 

důležité pro spolupráci s těmito službami.  

A konečně: i lidem, kteří domov nemají, poskytujeme v našich 

zařízeních možnost hygieny, výměny oblečení a snažíme se jim pomoci, aby 

se vrátili zpět do samostatného života.  

Informace z Charity 
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Charita podporuje rodinu 

Budovat rodiny je důležité i přes různé těžkosti, které život přináší. 

Vytváření bezpečného zázemí domova na základě vzájemné lásky je 

podstatný vzorec pro životní postoje dalších generací.  

Charita podporuje tradiční model rodiny s jeho hodnotami 

zodpovědnosti, slušnosti či ohleduplnosti a nabízí k tomu své služby. 

 

Iva Marková, Oblastní charita Ústí n. O., www.uo.charita.cz  

 

 

Z farní kroniky 
 

Duben 1944 

23. ledna bylo umístěno před oltářem P. Marie více židlí, aby bylo více míst 

k sezení. 

30. ledna bylo po jesličkové pobožnosti stavovská promluva pro dívky 

u oltáře P. Marie. 

20. února bylo o ½ 4 hodině křesťanské cvičení v Kosoříně. 

27. února – v neděli uděloval se popelec těm, kteří nemohli z vážných 

důvodů přijít na Popeleční středu. Odpoledne pak po křížové cestě byla 

stavovská promluva pro dívky. Po celý půst byla také křížová cesta na 

Hemžích (ve 3 hodiny odpoledne). 

5. března bylo opět ve 3 hod odpoledne a v 8 hod. večer provedeno 

Dvořákovo oratorium „Stabat mater“ v Domě mládeže (bývalé Sokolovny) 

od spolku „Zvukobor“ a symfonického orchestru vládního vojska řízeného 

skvělým dirigentem Dražilem. 

12. března bylo odpoledne ve 3 hod. křesťanské cvičení ve Lhotě Zářecké. 

Od 19. března do 25. března byl nucen se zdejší pan děkan zúčastnit v Praze 

kursu protileteckého ochrany. Po dobu jeho nepřítomnosti jej zastupoval dp. 

Josef Konarovský, katecheta na odpočinku v Chocni. 

19. března zpíval při mši svaté na kůru zdejším sólo p. Jiří Kozderka, člen 

brněnského lidového divadla. 

26. března byly při mši svaté v 10 hod. na kůru provedeny 2 postní kantileny 

choceňského rodáka, hudebního ne bezvýznamného skladatele a kantora 

Tomáše Norberta Koutníka (1698 – 1775). Skladatel sám celkem dnes 

neznámý a skladby jeho dávno zapomenuté, prachem pokryté opět ožívají 

péčí mistra Ad. Krameniče a některých s ním spolupracujících na našem 
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kůru, odkud víc jak 150 let nezněly. A jsou to skladby ušlechtilé, a proto ne 

hodné zapomenutí. 

3. dubna začátek letního času, proto bohoslužby dle něho přizpůsobeny. 

29. dubna zpovídal zde kněz – misionář z řádu redemptoristů z kláštera 

v Července na Moravě. Večer pak kázal. Druhý den v neděli před mše 

svatými v 8 a 10 hod. a pak večer v 7 hod., kdy bylo zahájení májových 

pobožností k Matce Boží, zde opět kázal. 

7. května byl den duchovní obnovy katolických učitelů a profesorů. Učitelové 

a profesoři se sjeli s okolí ve značném počtu. Kázal P. Pešek, T. J., který 

zanedlouho potom byl zatčen od gestapa a uvězněn na Pankráci. 7. května 

pak odpoledne ve 4 hodiny měl kázání na Hemžích a o ½ 6. hodině večer 

v Noříně. 

29. května bylo odpoledne o ½ 4. hodině pobožnost též v obci Nasavrkách. 

4. června měl v Horní Rovni v 9 hod. odpoledne primici bývalý zdejší učitel 

náboženství velebný pán František Michálek. 

11. června zřízena u kostela úschovna kol pro účastníky bohoslužeb. 

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

17. června zpovídal zde a kázal velebný pán František Michálek, 

novosvěcenec z Horní Rovně. Po májové pobožnosti uděloval své 

novokněžské požehnání. 

1. července nastoupil v Chocni nový kaplan velebný pán Antonín Veselý 

z Poličky, novosvěcenec. Odpoledne pak na Hemžích uděloval své 

novokněžské požehnání. 

20. srpna kázal o velké mši sv. (pouť) dp. Josef Beneš, farář z Libice n. Cidl., 

bratr zdejšího pana děkana. 

27. srpna sloužena desátá mše sv. za odvrácení ohně od města Chocně. 

10. září kázal odpoledne o ½ 4. hodině na Hemžích P. Vtípil, ředitel 

salesiánského ústavu v Pardubicích. 

7. října měli společnou sv. zpověď žáci a žákyně zdejších škol. 

8. října obvyklá sbírka byla věnována postiženým nálety v Pardubicích. 

Spolu s jednotlivými dary vynesla 5.500,- K, které byly odeslány 

prostřednictvím biskupské konsistoře. 

12. listopadu promluvil k sodálkám Mariánské družiny P. Bartoník. 

Byl přeložen do Lázní Bělohrad velebný pán Antonín Veselý. Od 28. května 

až dosud tedy po dobu letní byly zde o nedělích slouženy 3 mše sv. a sice 

první zprvu ve ¼ 7, později o ½ 7 hodině, druhá v 8 hod. a třetí v 10 hod. 

Následkem přeložení kaplana byly od následující neděle opět jen dvě mše sv. 

v 8 hod. a v 10 hod. 

 



11 

 

 

2. prosince zpovídal zde a v neděli - druhý den – kázal kněz z řádu 

kapucínského kláštera v Opočně. Byla to příležitost k vykonání adventní sv. 

zpovědi. Odpoledne pak kázal pro Mariánskou družinu. 

10. prosince kázal zde odpoledne ve ¾ 3 řeholní kněz z Vysokého Mýta. 

24. prosince nebyla slavná mše sv. o půlnoci sloužena, nýbrž poprvé 

v dějinách Chocně odpoledne ve 4 hodiny. Nebyly dány totiž úlevy 

v zatemnění. Dovolení od Ordináře dáno. Při této slavné mši svaté zpíval 

chrámový smíšený sbor Rybovu mši vánoční. 

30. prosince zpovídal zde kněz kapucín z Opočna. 

31. prosince – Sv. Silvestra. Toho dne zde kázal a zpovídal kněz kapucín 

z Opočna. 

 

Celoroční přehled:  28 sňatků a 4 konvalidace 

87 narození a 13 narozeno jinde – celkem 100 

13 osob dospělých pokřtěno 

71 osob zemřelo, z toho mimo farnost zemřelo 18 

Zaopatřených osob bylo celkem 43, zanedbané zaopatření bylo v 8 případech, 

dále 8 dětí bylo mladších sedmi let, ostatní zemřeli náhle. Mužů zemřelo 40, 

žen 31. Nejstarší osoba zemřela ve věku 92 let. Ve 48 případech bylo 

poslouženo svatým přijímáním do domu. 

Tohoto roku bylo 15 000 svatých přijímání. 

Výnosu kostelních pokladniček bylo částečně použito ke krytí běžných 

výloh, částečně zůstávají v hotovosti. 

 

Z farní kroniky přepsala Soňa N. 
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Toto číslo sponzoruje: 
 

 

 

 

 

Internetové stránky farnosti 
www.chocen.farnost.cz 

 

Uzávěrka dalšího čísla Drobečků je 3. 6. 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

