
 

     od sv. Františka 

 občasník choceňské farnosti  

září 2018 
 
 

Milé sestry a bratři,  

letošní léto v pražském Klementinu bylo nejteplejší 

v historii. Průměrná teplota 22,7 stupně Celsia je 

nejvyšší za uplynulých 244 let, uvedl ČHMÚ na svém webu. Letošní 

rekordně horké léto následovalo po velmi teplém jaru, které bylo druhé 

nejteplejší od začátku měření v Klementinu. O prvenství ho připravily mrazy 

na začátku března. (Zdroj: ČTK) 

V knize Zjevení svatého apoštola Jana čteme, že by každý Ježíšův 

učedník měl být jako letošní léto: HORKÝ. Ne studený, ne vlažný, ale 

HORKÝ (Zj 3,14-16).  

Čteme tam také, že u Ježíše můžeme získat ryzí zlato víry, které nás 

skutečně obohatí, a bílé roucho bezúhonnosti, které zakrývá hanbu našich 

hříchů, a Ducha Svatého jako léčivou mast na naše oči, abychom prohlédli 

(Zj 3, 18). 

Tyto všechny dary jsme už dostali během našeho křtu. Spolu s vírou 

byla nám darována i naděje a láska. Byli jsme oblečeni bílým rouchem, to 

znamená oblékli jsme se v Krista, jak píše sv. Pavel (Gal 3,27). A byl v nás 

otevřen pramen Ducha Svatého, pramen nevyčerpatelný, neboť je to pramen 

Boží.  

Díky svatému křtu je každý z nás vybaven a připraven pro to, aby 

nebyl studený ani vlažný, aby se nespokojoval s prostředností, nýbrž aby byl 

HORKÝ pro Pána Ježíše Krista a jeho evangelium života. 

Každý měsíc si budeme připomínat Boží bohatství, které do nás bylo 

ve křtu svatém vloženo, a žasnout nad Boží láskou, dobrotou a moudrostí. A 

budeme prosit, abychom viděli Boží krásu v nás samých, kteří jsme se skrze 

křest stali Božími syny a dcerami, lidmi, kteří jsou neustálé oživováni a 

povzbuzování k životu a svědectví skrze Ducha Svatého. 

Milé sestry a bratři, začínáme tedy čas, kdy nejen budeme opravovat 

náš kostel sv. Františka od „základů“, čili od střechy. Začínáme čas, kdy se 

http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1536178479
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chceme také podívat na základy našeho křesťanského života a opravit to, co 

opravu nutně potřebuje, abychom jako Ježíšovi učedníci byli věrní a 

spolehliví. 

o. Bogdan                
 

Ze života farnosti – plány 

KALENDÁŘ FARNÍCH AKCÍ 

 

Čtvrtek 20. 9. od 18.30 hod. – Český varhanní festival, Skořenice, kostel 

Máří Magdalény, Gabriela Eibenová – soprán /Adam Viktora – 

varhany 

22. 9. – Misijní den v Chocni, začátek v 10.00 v kostele, zakončení mše sv. 

v 15.00 hod. (mše sv. s nedělní platností) 

Pátek 28. 9. od 9.00 – slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona 

českého národa, mše sv. Choceň 

Neděle 30. 9. od 9.00 – poutní slavnost ke cti sv. Františka Serafínského, 

mše sv. Choceň 

Pátek 5. 10. od 19.00 hod. – Muzikál PROJEKT (mládež z farnosti 

sv. Petra a Pavla, Záhorská Bystrica, Bratislava, Slovensko), 

Choceň, Panský dům  

Neděle 7. 10. – Slavnost Výročí posvěcení kostela (posvícení) 

 – od 9.00 mše sv. Choceň 

 – od 16.30 hod. benefiční koncert v kostele Nanebevzetí PM 

na Hemžích 

Neděle 21. 10. od 16.00 hod. – varhanní koncert (p. Fajfr), Choceň, kostel 

sv. Františka 

Čtvrtek 1. 11. od 18.00 – Slavnost Všech svatých, mše sv. Choceň  

Pátek 2. 11. od 18.00 – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, mše sv. 

Choceň  

Neděle 25. 11. – Slavnost Ježíše Krista Krále 

 – 18.30 hod. koncert Koutníkových skladeb, Choceň, kostel 

sv. Františka   
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HUDEBNÍ PODVEČER - HEMŽE 2018 

V NEDĚLI 7. ŘÍJNA 2018 V 16:30 

 

Nadační fond Josefa Luxe Vás zve na benefiční koncert 

v  kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích u Chocně 

 

Vystoupí Dechové kvarteto Gaudioso 

 

Výtěžek dobrovolného vstupného bude použit na Program podpory 

etické výchovy na základních a středních školách. 

www.fondlux.cz 

 
 

Ze života farnosti - ohlédnutí 
 

PRÁZDNINY NANEČISTO 

 

V neděli 24. června se v parku u pily uskutečnila již tradiční akce pro 

děti s názvem Prázdniny nanečisto, jejímž cílem bylo přiblížit dětem různá 

povolání, např. činnost kněze, policisty, hasiče, lékaře, skladníka, muzikanta, 

švadleny. Na jednotlivých stanovištích si děti procvičovaly svoji zručnost a 

kreativitu. Se skladníkem uklízely krabice, se zahradníkem sázely květiny, 

s hasičem stříkaly vodou na plechovky, s policistou zneškodňovaly pachatele 

atd. I přes nepřízeň počasí se akce vydařila a děti si poznávání povolání užily. 

Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě 

jednotlivých stanovišť. 

Martina Krsková 

 

FARNÍ ZÁJEZD DO POLSKA 

 

Sedíme skoro uvařeni v autobuse (to byla nemoc klimatizace našeho 

autobusu  - vepředu to chtělo skoro zimní bundu, vzadu jsme se horkem 

rozpouštěli) a blížíme se zpět do Chocně. Vracíme se z farního zájezdu do 

Polska a hlavou se nám míhají střípky z uplynulých dnů: 

 Krásný penzion Rybak, ubytování s výhledem na jezero, výborná 

kuchyně a milý personál. 

 První noční vycházka k jezeru, do kterého se vrhly první nadšenkyně, 

které po návratu do Rybaku dost zíraly, kolik zeleně drhly z plavek  
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 Výlet do Nysy přezdívané „Slezský Řím“, kde se nachází kostel sv. 

Jakuba a Anežky s nejstrmější kostelní střechou v Evropě. Kostel 

vypadá zvenku celkem cihlově stroze, ale uvnitř je jasný, vzdušný a 

prostorný, má krásný kůr a 15 zastavení křížové cesty. 

 Celodenní výlet do Wroclawi, kde nás nejprve nadchla fontána 

tryskající za zvuků hudby až do 40 metrů! Krásný zážitek. Pak nás 

pobavily desítky trpaslíčků rozmístěných po celém městě. A nakonec 

nás okouzlil výhled z věže katedrály sv. Jana Křtitele, na kterou jsme 

se dostali výtahem a ze které jsme viděli nejen to krásné nejbližší 

okolí – Ostrow Tumski – místo s kostely a dalšími církevními 

budovami – ale jako na dlani jsme měli celou Wroclaw. 

 Osvěžující plavba po jezeře, kdy sedíte, kocháte se a vítr vám čechrá 

vlasy… Pohoda. 

 Výstava „Lato kwiatow v Otmuchově“, která zpočátku vypadala jako 

nějaká jarmarečná pouť plná stánků s tretkami a občerstvením 

(Pomóc!), ale z které se vyklubala velká prodejní výstava květin a 

rostlin s bombastickou výstavou květinových vazeb na hradě – 

květiny visely ze stropu, tvořily zdi a zdobily krásné šaty či kněžské 

ornáty. Nádhera! 

 Čas na povídání, odpočinek, sport (No jo, prostě ti polští mladíci byli 

lepší i napodruhé!), fandění fotbalu, popíjení dobrého moku, 

opalování se… 

 Salvy smíchu při čtení (či pokusech o čtení) vtipů v autobuse, při 

Bogdanových překladech z češtiny do češtiny nebo při večerních 

dýcháncích. 

 A také společné mše svaté, při kterých mi dojetím běhal mráz po 

zádech. 

Za všechno prožité cítíme velkou vděčnost a chceme moc poděkovat 

Bogdanovi za zorganizování, průvodcování a spolubytí. Velice oceňujeme 

jeho starostlivost a přístup – snažil se, aby mohli být spokojeni všichni. 

Možná to někdy znamenalo, že se plány výletu měnily z minuty na minutu a 

od křižovatky ke křižovatce, ale vždy to bylo pro dobro skupiny, pro 

spokojenost davu a pro výslednou pohodu celého zájezdu. BOGDANE, 

DĚKUJEME!!!  

M. + J. Šimkovi a spol. 
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FARNÍ DEN SE VELICE VYDAŘIL 

 

Při příležitosti chystaného farního dne v kostele poblahopřáli panu 

faráři, otci Bogdanovi, manželé Filipovi a předali mu dárek od farníků, který 

ho jistě potěšil. Po mši sv. jsme se všichni sešli na farní zahradě. Nechyběla 

káva, čaj a nakonec byl k obědu výborný řízek s bramborovým salátem nebo 

bramborami. Také jsme měli možnost zhlédnout video jako vzpomínku na 

farní zájezd do Polska. Poutníci se na chvíli vrátili na ta krásná místa 

v Polsku a připomněli si zážitky ze zájezdu. Mladé rodiny a děti toto 

odpoledne zakončily fotbalovým utkáním.  

Občerstveni a dobře naladěni po chutném obědě jsme se vraceli do 

svých domovů, abychom dobře prožili zbytek neděle, která byla krásným a 

požehnaným dnem. Za tento krásný den plný slunce srdečně děkujeme 

P. Bohu a všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli.  

Věříme, že věřící nabídnou svůj čas a síly, aby choceňská farnost 

vzkvétala, a budou podle svých možností, chuti a času spolupracovat, aby 

takových hezkých nedělních setkání bylo více. Kéž nám k tomu Pán požehná 

a dá dary Ducha svatého.  

 To vše ze srdce přeje E. Tománková 

 

Beseda 

 

IGOR LUKEŠ  

MÝTY A REALITA V ČESKÝCH DĚJINÁCH (1918 – 1948) 

Igor Lukeš je profesor historie a mezinárodních 

vztahů na bostonské univerzitě. Zaměřuje se na historii a 

politiku střední a východní Evropy a současného Ruska. 

Žije ve Spojených státech, ale každý rok se vrací do 

Chocně. 

Pana profesora vnímám jako zkušeného historika, 

který čerpá z hodnověrných zdrojů, jako člověka, který 

pravdivě a zasvěceně informuje o důležitých věcech. 

Cením si jeho odvahy, s kterou diskutuje i o složitých tématech historie i 

současnosti. 

V letošním roce jsme měli možnost účastnit se jeho přednášky pod 

názvem „Mýty a realita v českých dějinách (1918 – 1948)“, která se 

uskutečnila 1. srpna v Panském domě v Chocni. Pan profesor hovořil 
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o takových osobnostech, jako byli Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard 

Beneš, ale i o některých historických událostech, které se nás dodnes 

bolestně dotýkají jako Mnichov 1938, Únor 1948. Hovořil o některých 

zajímavých skutečnostech, které předcházely vzniku 2. světové války, ale 

také o událostech, které mají přesah do budoucna. 

Zaznělo mnoho informací a souvislostí. Vybírám jen několik. Vznik 

paktu Ribbentrop-Molotov jako smlouvy o neútočení mezi Hitlerem 

a Stalinem ve svém důsledku dočasně vymazal Polsko z mapy Evropy. 

Odmítnutí Marshallova plánu v létě 1947 mělo obrovský vliv na budoucí 

hospodářskou i politickou situaci v naší republice.    

Jedna z myšlenek na závěr: Jako ideál v politickém životě by mělo 

platit, že „moc by měl mít ten, kdo po ní netouží“. 

Panu profesorovi patří dík za to, že nám pomáhá nahlédnout do reality 

historických událostí, které vůbec nejsou černobílé a které máme někdy 

zkreslené. Naše dějiny jsou bohaté. Nenechme se manipulovat. 

Martin Filip   

 

 

TANEČNÍ TÝDEN 2018 

 

Hrazdy, ohně, třpytky, barvy, zvířata, hudba a spousta pohybu. I letos 

vypukla na Vesmíru obrovská taneční show. Jako vždy bylo v nabídce 

nespočetně zajímavých a vydatných workshopů. Celé taneční nadšení bylo 

navíc pod záštitou cirkusového šapitó, které se stalo inspirací pro letošní 

ročník tanečního týdne. 

Týden jsme završili famózním galavečerem a už se těšíme na další 

rok. Bude to zase BOMBA! 

 

OFFLINE TÝDEN 2018 

 

Několik dnů v naprosté izolaci od vnějších vlivů. Žádné telefony, 

internet, hodinky, ba ani elektřina. I to se dá zažít. Vesmírný off-line týden je 

pro to ideální příležitostí. V rámci akce jsme měli spoustu času, a tak jsme 

zkrášlovali Vesmír. Bylo uvolňující si jít večer čistit zuby jen za svitu svíček 

a nebýt svázán časem. Stačilo jen žít a užívat každý okamžik naplno. Byla to 

skvělá příležitost, jak naplnit radostí sebe i své okolí. 

Madla Víchová 

Okénko pro mládež 
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Klub ALFA-OMEGA 

Nabízíme pomocnou ruku tam, kde končí život. Dlaň, 

která pohladí, uklidní a pomůže dokončit příběh 

jednoho života. 
 
Srdečně zveme Vás všechny, kteří se vyrovnáváte 

se ztrátou blízkého člověka.  

Chcete se podělit o své pocity smutku, samoty či obav? 

Chcete slyšet zkušenosti druhých lidí, slova povzbuzení či podpory? 

Přijďte mezi nás… 

 

Setkávání pozůstalých – začátek vždy v 15:30 h. 

2018: 20. září, 18. října, 22. listopadu, 13. prosince 

2019: 10. ledna, 14. února, 21. března, 11. dubna, 9. května, 13. června  

Klub a setkávání jsou otevřeny pro všechny – nejen pro rodiny pacientů 

hospicové péče. Probíhají v budově Oblastní charity Ústí n. Orl., 17. 

listopadu 69 (vchod přes půjčovnu kompenzačních pomůcek). Případné bližší 

informace na tel. 731 402 331. 

 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

www.uo.charita.cz  

 

 

Z farní kroniky 
 

Období v letech 1946 – 1956 je ve farní kronice zaznamenáno velice spoře. 

Psal je již jiný kronikář. 

 

Rok 1946 

23. června – slavnost 1. sv. přijímání 

13. října – není zájem o uvolněné hrobnické místo 

27. října – duchovní den charitních pracovníků 

31. prosince – ve Skořenicích zemřel p. děkan Karel Stehlík 

Informace z Charity 

http://www.uo.charita.cz/
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Za rok 1946 bylo ve farnosti: 52 narození + 16 v nemocnicích, svateb 32, 

úmrtí 39. Sv. přijímání 12 osob. Byla ve větší míře opravena bohoslužebná 

roucha. 

 

Rok 1947 

15. ledna – obvyklý výroční výstav Nejsvětější svátosti oltářní. Zdejší 

duchovní správce jest administrátor excurrendo farnosti skořenické. Učí též 

v Koldíně a Horkách náboženství. 

16. února – vypomáhá dp. Dr. Jan Urban OFM z Prahy 

8. června – slavné Boží Tělo 

19. června – ostatky sv. Vojtěcha vystaveny ve V. Mýtě. Hodně účastníků i 

z Chocně 

20. července – zemřel zdejší kněz penzista dp. Josef Konarovský, jenž 

ochotně vypomáhal v duchovní správě 

14. září – pořádána za velké účasti zdejší pouť na Chlumek u Luže 

19. října – znovu posvěcena zámecká kaple v Chocni 

31. prosince – ve farnosti bylo: 33 sňatků, 29 narození, 69 pohřbů – 

zaopatření 22 

 

Rok 1948 

25. dubna – zde biřmoval Dr. M. Pícha, biskup královehradecký. Předtím 

otcové dominikáni konali týden přípravu biřmovanců. 

19. července – pouť 90 účastníků do St. Boleslavi, Sázavy a na Sv. Horu 

1. srpna – zájezd zdejších farníků do Chrudimě na oslavy 300 let výročí 

tamního sv. Salvátora za účasti pana arcibiskupa a pana biskupa z Hradce 

31. prosince – za rok bylo: 47 sňatků, narození ve farnosti 33, mimo farnost, 

ale zdejších příslušníků farních 46. Pohřby 63, zaopatření 26. Opravena 

kostelní okna nákladem 6 700 Kč. 

 

Rok 1949 

20. srpna – pohřben v Čáslavi Dr. Čeněk Tomíško, jehož kostelní písně se 

zde s oblibou zpívaly 

2. listopadu – vzpomenuto vyzváněním dukelských hrdinů 

15. až 20. prosince – redemptoristé zde konali duchovní obnovu za velké 

účasti farníků 

Z farní kroniky přepsala Soňa N. 
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Milé děti,  

všechny určitě dobře víte, jaká významná osobnost slaví v tomto měsíci 

svátek. Pokud správně vyluštíte šifru, dozvíte se o tomto svatém víc. Stačí jen 

k obrázku přiřadit písmeno. 

 





















A- J- R- 

B- K- S- 

C- L- T- 

D- M- U- 

E- N- V- 

H- O- Y- 

I- P- Z- 

Zuzka Siegelová 

 

Okénko pro děti 
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Toto číslo sponzoruje: 

 
 
 

Vlasta a Vojta Štanclovi 

 
PRODEJ MEDU 

 
 

Nabízíme med: květový, akátový, lipový a lesní 
 

V pracovní dny: 8:30 – 16:00  
 
Na adrese: Běstovice 135 (ve firmě v kanceláři) 
 
E-mailové objednávky: email@stancl-cz.eu 

 
 
 

 

 

Internetové stránky farnosti 
www.chocen.farnost.cz 

 

Uzávěrka dalšího čísla Drobečků je 25. 11. 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

