
 

     od sv. Františka 

 občasník choceňské farnosti  

                 léto 2018 
 
 

Milé sestry a bratři,  

v 23. čísle Katolického týdeníku, hned na 1. stránce, 

najdeme docela zajímavý článek o sportu a papeži 

Františkovi. Podle něho sport by měl být pro lidi místem setkávání, nástrojem 

k rozvíjení osobnosti, ale i nástrojem posvěcení. „Sport sjednocuje lidi 

různých sociálních vrstev, kultur, ras, náboženství a ideologii,“ řekl papež.  

A to všechno kvůli tomu, že čekáme na nový vatikánský dokument, 

který se zamýšlí nad křesťanskými aspekty sportu a jmenuje se: „Dát ze sebe 

všechno“. 

Právě probíhá v Rusku fotbalové mistrovství světa. Je to setkání lidí 

z různých koutů světa, pro které je fotbal důležitý anebo nejdůležitější. Je 

jisté, že fotbalisté budou ze sebe dávat všechno, aby vyhráli na mistrovství 

všechny zápasy a obzvlášť ten poslední. Dávat také všechno ze sebe budou 

fanoušci, ale jaký to přinese efekt, to teprve uvidíme. Nicméně, všem 

sportovcům a fanouškům přejeme, aby se tento turnaj stal pro ně nástrojem 

k rozvíjení své osobnosti a také nástrojem svého osobního posvěcení. K tomu 

ať jim všem Pán Bůh požehná. 

Milé sestry a bratři, bez ohledu na to, zda se o sport zajímáme nebo 

vůbec, slova DÁT ZE SEBE VŠECHNO mohou nás pozitivně naladit a 

povzbudit v našem křesťanském životě.  

Když slyšíme DÁT ZE SEBE VŠECHNO, myslíme na Boha, našeho 

Otce v nebesích, který nás miluje láskou věčnou a bezpodmínečnou a který 

pro nás a pro naši spásu, dal svého Syna jednorozeného, aby každý, kdo 

v něho věří, měl věčný život. Bůh Otec nám DAL ZE SEBE VŠECHNO, 

VŠECHNO NEJDRAŽŠÍ. 

Když slyšíme DÁT ZE SEBE VŠECHNO, myslíme na Ježíše Krista, 

který se pro nás vydal do krajnosti a zemřel pro nás a za nás na kříži, čili 

DAL ZE SEBE VŠECHNO. Dal a dává nám své TĚLO a svou KREV 

v eucharistii a své SLOVO, které je plné života a síly. 
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Když slyšíme DÁT ZE SEBE VŠECHNO, myslíme na Ducha 

Svatého, který rozlévá Boží lásku v našich srdcích a vylévá na nás neustále 

různé dary a charismata, abychom mohli budovat mystické tělo Kristovo, čili 

Církev. Duch Svatý nic před námi neskrývá a nezatajuje, ale všechno dává a 

zjevuje. 

Když slyšíme DÁT ZE SEBE VŠECHNO, myslíme tedy na Boha a 

jeho nekonečnou lásku a dobrotu, ale zároveň se chceme zamyslet sami nad 

sebou, kolik Bohu dáváme ze sebe my a jestli Boha milujeme celým svým 

srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a ze všech sil. A doba prázdnin a 

dovolených je dobrým časem pro osobní modlitbu, reflexi, zamyšlení, 

meditaci nad Božím slovem. Abychom alespoň někdy byli schopní Pánu 

Bohu DÁT ZE SEBE VŠECHNO.                                          
o. Bogdan 

 

Ze života farnosti – plány 

KALENDÁŘ FARNÍCH AKCÍ 

 

4. – 8. 7. – Farní zájezd do Polska 

Středa 15. 8. od 18 hod. – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, mše sv.  

           v zámecké kapli 

Neděle 2. 9. – Farní den 

Sobota 22. 9. – Misijní den 

 

 
 

Ze života farnosti - ohlédnutí 
 

DÍKY ZA KRÁSNĚ PROŽITÉ NEDĚLNÍ ODPOLEDNE 

 

V neděli 13. května P. Bogdan posvětil mariánský sloup, který je 

okrasou choceňského náměstí. Protože je mariánský sloup ozdobou města, 

chloubou Chocně, tak byla také za podpory města a kraje financováno jeho 

restaurování. Během slavnostní programu jsme mohli vyslechnout historii 
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mariánského sloupu, hudebně pak program doprovodil smyčcový orchestr 

choceňské základní umělecké školy pod vedením M. Pascucciho.  

Po programu na náměstí následovala na farní zahradě oslava 

maminek pod vedením KDU-ČSL.  

Program byl bohatý, vystoupily 3 skupinky účinkujících. Nechybělo 

pohoštění: káva, minerálka, cukroví a různé zákusky. Nakonec každá žena 

dostala krásnou gerberu. Děti nám předvedly různé tanečky, zahrály, 

divadélko, zazpívaly.  

Děkujeme všem, kteří svými nápady přispěli, abychom jejich 

přičiněním mohli prožít krásné a radostné nedělní odpoledne na farní 

zahradě. Vystoupení potěšilo všechny přítomné maminky, ženy a rodiče 

účinkujících dětí. Stálo vás to hodně starostí a oběti, děkujeme všem 

účinkujícím a pořadatelům z KDU-ČSL. 

E. Tománková 

 

 

NOC KOSTELŮ 

 

O krásný program choceňské Noci 

kostelů se zasloužilo mnoho účinkujících a 

organizátorů. Po mši sv. se konala prohlídka 

kostela – Maruška Filipová poukázala na sochy 

a obrazy, které zdobí náš choceňský kostel, a 

vysvětlila, jaké představují světce. Sourozenci 

Diblíkovi nám vyprávěli o cestách, zážitcích 

z nejrůznějších zemí, které navštívili. Přiblížili nám život jiných národů. 

Kladli důraz na to, jak jsou důležité mezilidské vztahy, přístup k člověku… 

Vyprávění bylo velmi zajímavé. Poté další program hudebně doprovodili 

sourozenci Filipovi. 

Kostel je místo, kam věřící přicházejí se svými radostmi, starostmi, 

aby je svěřili Pánu Ježíši. Rádi přicházíme do tohoto chrámu Božího, o němž 

víme, že ve svatostánku je stálá přítomnost Ježíše Krista. Je to nejkrásnější 

místo a nejbližší našemu srdci. 

Tento večer nás duchovně obohatil, krásné melodie nás provázely 

cestou domů. Za tento krásný večer srdečně děkujeme P. Bohu, otci 

Bogdanovi a všem, kteří program připravili. Díky! 

Vděční farníci a návštěvníci  
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PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ 

 

V neděli 27. května přistoupily děti k prvnímu svatému přijímání. Je 

to pro farnost velmi radostná událost. Tyto děti byly nejkrásnější ozdobou a 

radostí Pána Ježíše. Tuto slavnost opět doprovázela hudba, děkování dětí, 

předání kytky. Díky patří těm, kteří je na tento slavný a veliký den 

připravovali. Po mši sv. následovalo před kostelem společné foto. 

Za vše krásné, milé, co se v naší farnosti uskutečňuje, děkujeme Pánu 

Bohu, panu faráři Bohdanovi, všem, kteří přiložili ruku k dílu, aby choceňská 

farnost byla živá a sloužila k větší cti a chvále Boží! Díky!  

E. Tománková 

 

VÍKENDOVÝ POBYT VE VRBATOVĚ KOSTELCI 

 

V pátek 15. 6. jsme se sešli na choceňském nádraží. Cesta byla dlouhá 

a kvůli teplu i náročná. Fara, na kterou jsme přijeli, byla v rekonstrukci. 

Všichni jsme se začali zabydlovat a hledat místo ke spánku. Pak se děti 

rozdělily do skupin a vymyslely si svůj vlastní pokřik a jméno. Dostalo se 

nám mnoha originálních jmen, jako třeba Hnědý vlas, Unicorni, Stikeezaci. 

Každá ze skupin měla rozdělené práce po celou dobu pobytu. Děti je zvládly 

na výbornou. Druhý den ráno nás vzbudila krásná písnička od Pepy Filipa a 

Aničky Filipové. Po rozcvičce jsme se vydali na hřiště, kde bylo připraveno 

mnoho her. Když už se blížil oběd, nemohu nezmínit vynikající nutelové 

palačinky. Odpoledne si děti vyráběly meče a hráli scénky, které jim pak 

porota hodnotila body.  Poslední den byl odjezdový, a tak se uklízelo, ale 

ještě předtím jsme všichni dostali diplomy. Děti byly úžasné a při každé 

večerní modlitbě 

měly krásná přání a 

jedno z nich bylo 

i toto: Děkujeme ti, 

Pane Bože, že jsme 

se tu mohli sejít, 

a prosíme tě o to, 

abychom se tu ve 

větším počtu sešli i 

příště. 

Míša Horynová 
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K zamyšlení 

KATOLÍK SE MÁ MÍCHAT DO POLITIKY 

Existuje rozšířený zvyk nadávat na vládu a kritizovat, co se nedaří. 

Vládci jsou možná hříšníci, my však máme spolupracovat – vyjádřit svůj 

názor, promluvit i opravit, neboť všichni musíme mít účast na společném 

dobru. Častokrát jsme slyšeli, že dobrý katolík se nemíchá do politiky. To 

však není pravda a není to dobrá cesta. 

 

Katolíci mají projevovat zájem o politiku  

Vládci nesmí postrádat pokoru a lásku a občané – zejména pak 

katolíci – mají projevovat zájem o politiku. Toto téma rozvinul papež 

František ve své homilii (16. 9. 2013), při které rovněž vyzval k modlitbě za 

státní představitele. 

Evangelium o setníkovi, který pokorně a s důvěrou žádá o uzdravení 

svého služebníka, spolu s listem sv. Pavla Timotejovi, ve kterém vybízí 

k modlitbě za vládce, papeže podnítily k „reflexi nad službou úřední moci“. 

Vládce „musí milovat svůj lid. Pokud jej totiž nemiluje, nemůže vládnout, 

nýbrž nanejvýš vnášet trochu řádu a pořádku“. Papež připomněl krále 

Davida, který zhřešil sčítáním lidu a žádá Pána, aby potrestal jeho samého, a 

nikoliv lid. Dvěma vládcovými ctnostmi jsou totiž láska k lidu a pokora, 

zdůraznil papež. 

Nelze vládnout bez lásky k lidu a bez pokory! Každý muž a každá 

žena, kteří se mají ujmout vlády, si musí položit následující dvě otázky: Miluji 

svůj národ, abych mu lépe sloužil? Jsem pokorný a vyslechnu různá mínění, 

abych zvolil nejlepší cestu? Pokud si tyto otázky nepoloží, jejich vláda 

nebude dobrá. Vládce – muž či žena, který miluje svůj lid, je pokorný. 

 

Každý z nás je zodpovědný za své vládce 

Apoštol Pavel naopak vyzývá ty, kteří jsou vládě podřízeni, aby 

„konali modlitby za všechny, kdo mají moc, abychom mohli vést život 

pokojný a klidný“. Občané nesmí ztrácet zájem o politiku. 

Nikdo z nás nemůže prohlásit: „To se mne netýká, protože vládnou ti 

druzí…“. Nikoliv, jsem zodpovědný za jejich vládu a musím se co nejvíce 

vynasnažit, aby vládli dobře. Musím se také co nejvíce účastnit politického 

života, nakolik je to pro mne možné. Podle sociální nauky církve je politika 
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jednou z nejvyšších forem milosrdné lásky, protože je to služba obecnému 

dobru. Nemohu si tedy před ní umýt ruce. Každý z nás jí musí něco věnovat. 

Existuje rozšířený zvyk nadávat na vládu a kritizovat, co se nedaří, 

podotkl papež. „Posloucháte zprávy v televizi - a politiky tam jen bijí holí. 

Čtete noviny – a také tam o nich mluví špatně a stále proti nim“. Vládci jsou 

možná hříšníci, tak jako David, připustil Svatý otec. My však máme 

spolupracovat – vyjádřit svůj názor, promluvit i opravit, neboť všichni 

musíme mít účast na společném dobru. „Častokrát jsme slyšeli, že dobrý 

katolík se nemíchá do politiky“, pokračoval papež František. „To však není 

pravda a není to dobrá cesta.“ 

 

Dobrý katolík se míchá do politiky 

Dobrý katolík se míchá do politiky a vnáší do ní to nejlepší ze sebe 

sama, aby vládnoucí mohl vládnout. Co nejlepšího však můžeme vládcům 

nabídnout? Modlitbu! Tedy to, co uvádí sv. Pavel: „Modlete se za všecky lidi, 

za krále a všechny, kdo mají moc.“ Namítnete: „Ale jak se mohu modlit za 

toho špatného člověka, který musí skončit v pekle“… Modli se za něj nebo za 

ni, aby mohli dobře vládnout, aby milovali svůj lid, sloužili mu a byli 

pokorní. Křesťan, který se nemodlí za své vládce, není dobrý křesťan. 

Řeknete – Otče, jak se mám modlit za tohoto člověka, se kterým to není 

v pořádku. Modli se za něj, aby se obrátil! Ale modli se! To ti neříkám já, ale 

svatý Pavel. Je to Boží Slovo. 

„Dávejme tedy to nejlepší, co máme – nápady, podněty, avšak 

zejména modlitbu. Modleme se za naše vládce, aby nás dobře spravovali, aby 

vedli naši vlast, náš národ a také celý svět kupředu, aby vládl mír a společné 

dobro,“ zakončil Svatý otec své dnešní ranní kázání v kapli Domu sv. Marty. 

Zpracováno podle webu České sekce Radio Vaticana (jag) 

Redakčně upraveno 

 

 

 

TEENAGERS VÍKEND NA VESMÍRU 

 

Opět jsme se sešli s přáteli na Vesmíru. Tentokrát na Teenagers 

víkendu. Tématem třech společně strávených dní byli piráti. Program začal 

v pátek večer obvyklými seznamovacími hrami. Poté, co jsme se všichni 

Okénko pro mládež 

http://www.radiovaticana.cz/
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dostatečně poznali, nás vesmírní týmáci uvedli do tematických událostí 

vtipnou scénkou. Potom všichni šli ven, a hráli jsme hry. Následovala dlouhá 

noc na odpočinek. Ráno nás čekala rozcvička a chutná snídaně. Celý den 

jsme si užívali týmové hry v pirátském duchu. Navečer byla bohoslužba a po 

ní večeře. Poslední večer samosebou běžel v plném proudu a věcí, které jsme 

si chtěli sdělit, bylo mnoho. Ke spánku jsme se ale taky dostali. V neděli po 

mši a obědě nás čekalo už jen konce nebrající loučení a odjezd do rodných 

končin. Víkend byl jako vždycky skvělý. Těšíme se na další takové akce!  

Za choceňské teenagery Sára Víchová 

 

 

Milé děti, blíží se nám konec školního roku a začnou prázdniny. Hned na 

jejich začátku si budeme připomínat dva bratry, kteří přinesli z řecké Soluně 

na Velkou Moravu slovanské písmo. Už jsi o nich slyšel? Vyluštíš jejich 

jména? 

 

 

3/1  3/5  3/4  4/4  4/5  1/1  3/4  4/5  2/4  3/4 

1/1  3/3  1/5  4/5  3/5  1/4  1/5  2/5 

Zuzka Siegelová 

 

NAŠE CESTA DO ŘÍMA 

 

Velikonoce a přípravu na ně v postní době je možné vnímat jako šanci 

na nový začátek. Dá se říci, že každý rok dostáváme možnost určitého 

restartu ve svých životech. 

Letošní Velikonoce byly krásné. Jsme za to vděční. Naše rodina navíc 

získala možnost prodloužit si tento velikonoční čas návštěvou Říma.  

Okénko pro děti 

Svědectví 
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Rádi bychom napsali pár 

slov o naší cestě a také o našem 

pobytu v Římě. Není toho málo, co 

jsme prožili, proto bychom se rádi 

alespoň touto cestou trochu 

podělili. 

Z Chocně jsme odjížděli 

vlakem na Velikonoční pondělí 

odpoledne. Z České Třebové jsme 

pokračovali do Vídně a odtud po 

dvouhodinové zastávce nočním 

vlakem do Říma. Na nádraží Roma 

Termini jsme vystupovali v úterý 

dopoledne v 9:30. Cesta sice trvala poměrně dlouho, ale proběhla v klidu.  

V Římě nás čekal náš František, který se nám celý čas prožitý v tomto 

krásném městě plně věnoval. Ubytovali jsme se v papežské koleji 

Nepomucenum a účastnili jsme se tam i ranních mší sv. v kapli a společných 

setkání při obědě a večeři, pokud nám to naplánovaný program dovoloval. Za 

těch 5 dní jsme navštívili některé antické památky (Koloseum, Forum 

Romanum, císařská fóra, Kapitol, Palatin, Panteon, Circus Maximus, 

Tiberský ostrov, Caracallovy lázně…), také památník Viktora Emanuela II. a 

další. Tyto mohutné a rozsáhlé komplexy jsou zároveň i velmi krásné. 

Římané se o tyto památky starají a různými způsoby zpevňují zdi a klenby a 

zajišťují jejich uchování do budoucna. Nejvíc nás ale uchvátily římské 

baziliky, chrámy a kostely a také katakomby (prohlédli jsme si Kalixtovy 

katakomby). V katakombách bylo v prvních třech stoletích pochováno půl 

milionu křesťanů, z nich 20 procent byly děti. Navštívili jsme Lateránskou 

baziliku (nejstarší římská 

bazilika), baziliku sv. Petra, 

Svatopetrské náměstí, baziliku 

sv. Pavla za hradbami, baziliku 

Santa Maria Maggiore, baziliku 

sv. Kříže v Jeruzalémě a další 

římské chrámy a kostely. Také 

jsme navštívili vatikánská muzea, 

Sixtinskou kapli a v neposlední 

řadě i muzeum papežských 

dopravních prostředků… Bylo to 

vše krásné a zajímavé.  
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V Lateránské bazilice 

jsme obdivovali sochy dvanácti 

apoštolů v nadživotní velikosti, 

v bazilice sv. Petra mohutnost 

stavby s mnoha oltáři (u kterých 

je možno sloužit současně mše 

sv.), úžasnou symboliku, když 

v jedné ose leží hrob sv. Petra, 

hlavní oltář, nádherný baldachýn 

a to vše završuje mohutná klenba 

– Michelangelova kupole. 

V pětilodní bazilice sv. Pavla za hradbami jsou vyobrazeni všichni papežové 

(od sv. Petra až po papeže Františka), v bazilice Santa Maria Maggiore je 

uchováno nejstarší vyobrazení Panny Marie s Ježíšem – ikona „Spása 

římského lidu“, je zde uložena relikvie Betlémských jeslí. V bazilice sv. 

Kříže v Jeruzalémě je možno v tichu se zastavit před relikviemi dřeva a hřebů 

z kříže, na kterém zemřel Ježíš. … 

Člověk najednou cítí, že se dotýká základů křesťanské víry. Ty 

všechny krásné baziliky, chrámy, kostely byly postaveny na hrobech 

mučedníků. Dýchá na nás doba prvních křesťanů… Jsme blízko 

biblickým událostem, které jsou popsány ve Skutcích 

apoštolů. Apoštolové a mnoho křesťanů položilo život za víru. Ta víra 

byla pro ně tak silná, Ježíšův život, smrt a vzkříšení je tak oslovily, že 

nepochybovali a statečně umírali  pro Ježíšovo jméno. Tyto skutečnosti se 

těžko vyjadřují slovy, ale takto jsme je vnímali. … 

Ještě doplním několik zajímavostí na závěr. V Římě je hustá 

doprava. Lidé hodně jezdí na skútrech a v malých autech. Přestože je každou 

chvíli slyšet siréna sanitky, nehodu jsme neviděli a lidé na ulicích jsou k sobě 

ohleduplní. 

Aby naše zážitky byly kompletní, ochutnali jsme i pravou italskou 

zmrzlinu, výbornou pizzu, pravé italské tiramisu, lasagne, cappuccino a 

croissant. 

Prošli jsme mnohokrát přes bezpečnostní rámy. Zdržovalo to, ale 

zvykli jsme si a stálo to za to. Možná si i u nás budeme muset zvyknout. Ale 

nesmíme se nechat odradit. To je naše zkušenost. 

Domů jsme odjížděli v sobotu v 19 hodin také nočním vlakem 

s přestupy ve Vídni a v České Třebové. Do Chocně jsme přijeli v neděli 

v 12:30 hod. Děkujeme za klidnou cestu. 

Filipovi 
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ZAJÍMAVÁ PŘEDNÁŠKA BISKUPA VÁCLAVA MALÉHO 

 

Když jsem se dozvěděl, že Česká křesťanská akademie ve Vysokém 

Mýtě pozvala na 5. června 2018 pana biskupa Václava Malého, aby nám 

přiblížil dokumenty papeže Františka, měl jsem z toho velkou radost. 

Otec biskup Václav Malý je pravdivý a otevřený člověk. Jeho slova 

není třeba překládat. Poprvé jsem ho slyšel v listopadu 1989 na Letenské 

pláni v Praze. Je to pořád tentýž Václav Malý, jen mu zbělely vlasy a přibyly 

další starosti. 

Už po prvních větách jsem pochopil, že otec biskup Václav má 

papeže Františka velmi rád a váží si ho. Papež František je v úřadě římského 

biskupa, jak úřad papeže sám nazývá, pět let. V tomto období vydal řadu 

obsáhlých dokumentů, z kterých vyberu některé myšlenky.  

Papež František začal svůj pontifikát velmi civilním pozdravem 

„Dobrý den!“. Nebydlí v Apoštolském 

paláci, ale v Domě sv. Marty, kde každé 

ráno slouží mši sv. a rád se setkává 

s jeho obyvateli. Je to člověk služby, má 

rád všechny lidi, cítí i s utlačovanými, i 

s lidmi bez domova. Je vzdělaný a 

moudrý, ale používá srozumitelné 

příměry, aby mu lidé rozuměli. Přijímá 

nejen lidi odlišných náboženských 

tradic, ale i mocné tohoto světa.  
 

EVANGELII GAUDIUM (Radost z evangelia – apoštolská exhortace 

o hlásání evangelia v současném světě) 

- Bůh se neunaví v odpuštění 

- Bůh chce s každým utvářet vztah 

- neunaví se, aby nás stále volal 

- církev má jít na periférii (mezi lidi, kterými ostatní pohrdají) 

- pastýři mají páchnout po ovcích 

- papež František mluví o zpovědnicích, zpovědník má být citlivý 

člověk 

- člověk, který vyznává své hříchy, se ve zpovědnici nesmí cítit špatně 

- církev má být polní nemocnicí, aby tam přicházeli zranění 

- církev má být tam, kde se zápasí o duši, tam, kde jsou špinaví 

- církev má být církví otevřených dveří, má být špinavá, otlučená, 

zraněná 
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- církev je spolek mnoha tváří 

- nebuďme si soudci 

- vychovávejme ke kráse, krásná hudba povznáší, zušlechťuje, pozvedá 

- čas je nadřazen prostoru 

- jednota je nadřazena konfliktu 

- realita je nadřazena ideji  

- celek je nadřazen části 
 

LAUDATO SI (Buď pochválen – encyklika o péči o společný domov) 

- jsme ekologicky šetrní, nevyhazujeme něco zbytečně?  

- stvoření, příroda patří do řádu lásky 

- příroda je krásná, my ji často poškozujeme, ničíme 

- snažíme se o lásku k Bohu, o lásku k bližnímu 

- snažme se i o lásku k přírodě, o lásku k životnímu prostředí  

- potřebujeme ekologii člověka 

- potřebujeme hlídat svoji spotřebu, hlídat veřejný prostor 
 

AMORIS LAETITIA (Radost z lásky – apoštolská exhortace o rodině a 

manželství) 

- předcházely podněty lidí, synoda o rodině, závěry zpracovány do 

exhortace 

- rodinný život je křehký – odlesk Trojiční lásky, odlesk Boží lásky 

- mnohdy se nedaří výchova dětí 

- rodina je svatyně života – má vést k většímu přátelství s Kristem 

- rodina je místo, kde se předává víra, kde se předává život 

- rodina je domácí církev (Jan Pavel II.) 

- církev je rodina rodin 

- smíšená manželství  -  společný život, výchova dětí 

- 8. kapitola řeší složitější situace (individuální pastorační přístup)  

 

Některé další myšlenky papeže Františka:  

- základem v rodině je umění říci: 1) „dovol“  

2) „děkuji“ 

3) „odpusť“ 

Martin Filip 
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Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

do Charitní ošetřovatelské služby hledáme 

Všeobecnou zdravotní sestru  

DO SVÉHO TÝMU HLEDÁME KOLEGYNI (KOLEGU), KTERÁ: 

o Má ráda zajímavou a pestrou práci  

o Je aktivní, tvořivá, komunikativní, samostatná, odpovědná a ráda 

spolupracuje s ostatními 

o Má praxi u lůžka a zkušenost nebo alespoň představu o práci v terénu 

o Je aktivní řidič (řidičské oprávnění sk. B) 

o Má osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 

o Ovládá základy práce na PC 

 

Co u nás získáte: 
o Práci na plný, případně zkrácený úvazek  

o Pružnou pracovní dobu 

o Zázemí stabilní organizace 

o Hrazené profesní vzdělávání, odborný růst 

o Služební telefon, stravenky, 5 týdnů dovolené  

o Příjemné pracovní zázemí, podporu kolektivu a vedoucího 

o Odbornou spolupráci s dalšími charitními službami 

 

 

Jsme organizace, která podporuje rodinu, důstojný život a možnost zůstat 

doma i ve složitých životních situacích. Charitní ošetřovatelská služba 

pracuje v terénu a zajišťuje profesionální, odbornou zdravotní péči o pacienty 

v jejich domácím prostředí. 

 

Kontaktní osoba: Zuzana Morávková, tel. 734 435 388 

Životopisy a motivační dopisy zasílejte elektronicky na adresu: 

katarina.zelenakova@uo.hk.caritas.cz, nebo poštou na adresu:  

Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad  

Informace z Charity 

Nástup možný dle dohody 

 

Potřebujete změnu? Pojďte pracovat k nám.  

 

mailto:katarina.zelenakova@uo.hk.caritas.cz
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Z farní kroniky 
 

Rok 1945 

1. ledna  zde kázal kněz kapucín z Opočna. 

7. ledna zpívaly děti při mši sv. v 10 hodin vánoční mši od Ladislava 

Horníčka, zdejšího rodáka a učitele hudby. Autor sám doprovázel na 

varhany. 

8. ledna bylo v Běstovicích pro děti křesťanské cvičení, poněvadž následkem 

prodloužených prázdnin by utrpěly na povinných náboženských 

vědomostech. 

9. ledna bylo křesťanské cvičení v 9 hodin dopoledne pro děti na Hemžích, 

10. ledna v Chocni, 11. ledna v Běstovicích, 12. ledna na Hemžích, 13. ledna 

v Chocni a 28. ledna v Noříně. 

3. února zde zpovídal řeholník. 

11. února  bylo z kazatelny oznámeno, že se zřizuje farní knihovna. 

3. března zpovídal zde kněz kapucín z Opočna, v neděli kázal. 

18. března byly při mši sv. v 10 hod. provedeny opět 2 postní cantilleny pro 

ženský sbor s hudebním doprovodem od choceňského rodáka T. N. Koutníka 

komponované. U varhan opět p. Adolf Kamenič, pořadatel díla Koutníkova. 

24. března zpovídal zde řeholní kněz P. Bartoník z vysokomýtské okresní 

nemocnice. 

2. dubna v důsledku letního času změna bohoslužeb. 

7. dubna zde zpovídal P. Kvardián z Opočna. Druhý den kázal. 

5. května zpovídal zde kněz z řádu kapucínů z Opočna. 

12. května byl hromadný pohřeb dětí, padlých při květnovém převratu. 

13. května nebylo hromadné procesí na Hemže, nýbrž věřící šli samostatně 

vzhledem ke stálým vojenským transportům ruského vojska. 

14. května bylo slouženo requiem za zdejší oběti pátého a devátého května. 

15. května bylo slouženo requiem za popravené, umučené a všechny oběti 

války. 

16. května večer o ½ 8 hod se konal opět po dlouhé době průvod ke sv. 

Janovi Nepomuckému u studně v Jungmannově ulici. Mezi diváky bylo 

mnoho ruských vojáků, kteří dosud v Chocni byli ubytováni. 

20. května na Hod Boží Svatodušní v 10 hod. dopoledne byla sloužena slavná 

mše sv. a zpíváno Te Deum na poděkování Pánu Bohu za ukončení války a 

naše opětné vysvobození. Odpoledne pak o ½ 3 hodině se konala slavná 
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děkovná pouť k Panně Marii na Hemže. Procesí šlo s hudbou, družičkami a 

skupinou v národních krojích. 

2. června zpovídal zde kněz kapucín. 

13. června konal zde pan vikář ThDr. Jindřich Dušek z Knířova kanonickou 

visitaci. Tohoto roku nebylo první sv. přijímání školních dětí, protože učení 

náboženství bylo velmi kusé a děti tudíž nebyly náležitě připraveny. První 

svaté přijímání v důsledku toho bylo přeloženo na příští rok. 

30. června zpovídal zde kněz z řádu kapucínů. 

1. července v 8 hod. ráno zde a o ½ 11 hodině na Hemžích kázal dp. probošt 

Dr. Durek z Litomyšle. 

23. července otevřely ctihodné sestry ve školce žňový útulek. Rodiče měli 

příležitost dát tam od časného rána do pozdního večera své děti. Děti tam 

dostaly zdarma přesnídávku a svačinu. Poplatky se neplatily, vše bylo 

zdarma. 

19. srpna ve 4 hod. odpoledne provedl rozšířený chrámový sbor skladby 

Tomáše Norberta Koutníka, choceňského rodáka a skladatele, prvního 

varhaníka v nynějším kostele. Sóla zpívali: pan odborný učitel Jindřich Bárta 

z Chocně, pan Dr. Jan Flajšhans z Prahy, na tubu pastoralis hrál p. Rudolf 

Březina, učitel na zdejší městské hudební škole, u varhan byl pan Dr. 

Ladislav Vachulka z Prahy. Sbor a hudební doprovod řídil pan Adolf 

Kamenič, zdejší hudební skladatel. Na paměť T. N. Koutníka byla na kůru 

umístěna mramorová deska. Skladby T. N. Koutníka shledával p. Ad. 

Kamenič za spolupráce některých osob po chrámových kůrech v Čechách a 

na Moravě plné 3 roky. Nastudování provedených skladeb trvalo půl roku. 

26. srpna v 8 a 10 hodin zde kázal P. Karel Krčmář, salesián a kaplan 

českých partyzánů v italských Alpách. V 10 hodin měl mši svatou za 

asistence čestné stráže českých partyzánů z Itálie, kteří pocházejí 

z Kostelecka. Jako novokněz po návratu do vlasti uděloval novokněžské 

požehnání. V Itálii byl 7 let a 13 měsíců partyzánem. Večer o půl 9. hodině 

měl v Sokolovně přednášku o činnosti českých partyzánů v Piemontských 

Alpách. 

30. září zpovídal zde a kázal řeholník. Po ranní mši sv. dívky a po desáté 

mužové měli v Lidovém domě věroučné promluvy, které pronášela sestra 

z třetího řádu sv. Františka Milena Chaloupková. Pro ženy byla přednáška 

odpoledne po sv. požehnání. 

6. října zpovídal zde opět kněz kapucín z Opočna. V 8 hod. večer se konala 

v divadelním sále Sokolovny „Svatováclavská akademie“. 
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28. října opět pořádala sestra Milena náboženský kurs. 

Před 4. listopadem došlo k zasklení kostelních oken, která až dosud nebyla 

zasklena. Rozbita byla 9. května při výbuchu vagonů s leteckými bombami a 

střelivem. 

11. listopadu opět zde k obvyklé hodiny náboženský kurs vedený sestrou 

Milenou. 

18. listopadu ve 3. odpoledne promluvila v Lidovém domě s. M. Mrázová 

o náboženských poměrech v Anglii. 

Náboženské časopisy v listopadu nevycházely. 

V Praze se konala vzpomínková slavnost za zastřelené, popravené a umučené 

studenty. U nás jsme je vzpomněli spolu se zahynuvšími choceňskými 

studenty modlitbami. 

25. listopadu byl opět pořádán náboženský kurs vedený sestrou Milenou 

z Prahy. 

2. prosince o ½ 3 hodině odpoledne bylo v Nasavrkách křesťanské cvičení, 

při němž byly promítnuty světelné obrazy. 

Přednáška byla na námět „Srdce apoštolů“. 

16. prosince bylo ve 3 hod. odpoledne křesťanské cvičení v Noříně. 

26. prosince byly po odpolední pobožnosti v Lidovém domě promítnuty pro 

děti světelné obrazy, večer pak v 8 hod. pro dospělé. 

28. prosince v 8 hodin večer byl v Březnici pořádán obvyklý náboženský 

večer se světelnými obrazy. 

31. prosince – sv. Silvestr: celoroční přehled: 

30 sňatků 

81 narození 

57 úmrtí 

Mimo farnost uzavřeny 4 sňatky zdejších příslušníků. 15 dětí narozeno 

v nemocnicích, 5 bylo pokřtěno dospělých. 15 zemřelo v nemocnicích, 

pohřbů tedy celkem 72. Svatých přijímání bylo 13 000, zaopatření bylo 29 

osob, kromě toho sv. přijímání do domů nemocným bylo doneseno 28 

osobám. 

Výnosu kostelních pokladniček bylo jednak použito ke krytí běžných výloh 

a oprav v kostele, jednak zůstaly v hotovosti a byly uloženy. 

 

Z farní kroniky přepsala Soňa N.  
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Toto číslo sponzoruje:  

 

 

 

 

 

 

 

Veterinární klinika 

MVDr. Oldřich Štancl 
B. Němcové 1178 

565 02 Choceň 

tel.: 465 472 987 

mob.: 603 836 728 
 

 

 

 

 

 

Internetové stránky farnosti 
www.chocen.farnost.cz 

 

Uzávěrka dalšího čísla Drobečků je 9. 9. 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

