
 

     od sv. Františka 

 občasník choceňské farnosti  

advent 2018 
 
 

Milé sestry a bratři,  

máme ADVENT. Je to čas radostného očekávání na 

druhý příchod Pána Ježíše Krista na konci věků a na 

vánoční svátky. ADVENT je čas, kdy se připravujeme přijmout svého Pána 

ve VÍŘE a DŮVĚŘE jako toho, koho posílá Bůh, náš nebeský Otec, aby nás 

zachránil a vykoupil z moci zla a Zlého. ADVENT je čas, kdy se díváme na 

Ježíše jako na toho, kdo je JEDINÝ a NEOPAKOVATELNÝ a ŽÁDNÝ 

JINÝ PO NĚM NEBYL A NIKDY NEBUDE. Proto věříme, že se nám 

v Ježíši Kristu zjevil Bůh a ukázal nám nejen „že je“, ale „jaký je“, a ukázal 

nám svou jasnou tvář, tvář dobrou a milosrdnou.  

Tento dobrý a milosrdný Bůh chce vstoupit do mého domu a do mého 

srdce, do každého domu a do každého srdce, aby mohl všechny lidi 

shromáždit u sebe, aby sdíleli jeho život, který nemá konce. Proto poslal 

svého Syna Ježíše, který přináší našemu světu světlo a uzdravení, pokoj a 

pravdu a stává se takto naším PRŮVODCEM na cestách života a HOSTEM 

v našem nitru.  

To je právě jádro adventní doby, adventního očekávání SPASITELE: 

svět potřebuje Boha, protože potřebuje Spasitele. Jako křesťané věříme, že 

Ježíš Kristus je Boží Syn, který jako jediný CHCE, MŮŽE A MÁ MOC nás 

zachránit z naší bídy, z naší nepolepšitelné slabosti. Nikdo z lidí to udělat 

nemůže, protože všichni jsme stejně slabí a bezmocní a sami potřebujeme 

pomoc. Člověk nemůže navěky zachránit druhého člověka.  

Milé sestry a bratři, v listě Židům čteme: „Bez víry se Bohu nelze 

líbit; kdo chce přijít k němu, musí uvěřit, že Bůh je a odměňuje ty, kdo ho 

hledají.“ (Žid 11, 6) V této adventní době hledejme Pána, který se nám 

dovoluje a dává najít. V této adventní době prosme o víru v Ježíše Krista jako 

VTĚLENÉ BOŽÍ SLOVO, KTERÉ CHCE, MŮŽE A MÁ MOC MĚ 

ZACHRÁNIT NAVĚKY. 

o. Bogdan                
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Ze života farnosti – plány 

KALENDÁŘ FARNÍCH AKCÍ 

 

Sobota 22. 12. 2018 od 9.00 hod. – v kostele sv. Františka v Chocni stavíme 

betlém 

Neděle 23. 12. 2018 – mše svaté ze 4. neděle adventní  

(9.00 Choceň, 10.30 Koldín)  

Sobota 5. 1. 2019 – mariánská sobota v kostele na Hemžích  

(7.30 modlitba růžence, 8.00 mše svatá) 

Sobota 5. 1. 2019 od 9.30 hod. – žehnání tříkrálovým koledníkům  

(kostel sv. Františka v Chocni) 

5. 1. – 13. 1. 2019 – Tříkrálová sbírka 

Neděle 6. 1. 2019 – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 

(mše svaté spojené s žehnáním vody, křídy, kadidla a zlatých 

předmětů - 9.00 Choceň, 10.30 Újezd) 

Neděle 13. 1. 2019 – Svátek Křtu Páně  

(9.00 Choceň, 10.30 Skořenice, 12.00 Sruby – končí doba vánoční) 

 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 
 

 
24. 12. 2018 - Štědrý den (pondělí) 

16.00 Choceň  

22.00 Choceň  

 

25. 12. 2018 - SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ (úterý) 

  9.00 Choceň 

10.30 Hemže 

12.00 Skořenice 

 

26. 12. 2018 - Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka (středa) 

  7.30 Sruby  

  9.00 Choceň 

10.30 Újezd u Chocně 
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30. 12. 2018 - Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

(mše svatá spojená s obnovou manželského slibu) (neděle) 

  9.00 Choceň 

10.30 Hemže 

 

31. 12. 2018 – Sedmý den v oktávu Narození Páně (pondělí) 

16.00 Choceň – Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku 

 

1. 1. 2019 – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE (úterý) 

  9.00 Choceň 

10.30 Skořenice 

12.00 Hemže  

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 
 

Na začátku ledna proběhne tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná 

Charitou ČR. Její výtěžek je určen především na podporu charitních služeb 

v našem regionu. 

Již podevatenácté přijdou koledníci s přáním štěstí, zdraví a pokoje do 

našich domácností a všem lidem nabídnou i možnost přispět potřebným 

z našeho okolí.  

„Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.“ J. W. Goethe 

Služby Oblastní charity využívají mladí i staří – lidé čelící nemocem, 

zdravotním potížím, samotě či chudobě. Také stabilní rodina je základní 

životní jistota každého člověka a právě podpora rodiny je jedním z hlavních 

cílů činnosti zdejší Charity. I v tomto ročníku 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 
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V roce 2018 se v orlickoústeckém okrese vybralo 2.895.811,- Kč. 

65% výtěžku se vrátilo do našeho regionu a využilo zejména v Domácí 

hospicové péči a Charitativní pečovatelské službě. Další podíly byly určeny 

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

Charity ČR (10%), na režii Tříkrálové sbírky (5%) a projekty Charity ČR 

(5%). 

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 
 

Ze života farnosti - ohlédnutí 
 

MISIJNÍ DEN 2018 
 

Milí přátelé misií,  

ze srdce Vám děkuji za uspořádání Misijního dne, který se uskutečnil dne 

22. září 2018 v Chocni. I když jsem s vámi tentokrát nemohl být osobně, byl 

jsem s vámi v modlitbách před akcí i během ní. Jsem velmi potěšen štědrostí 

všech zúčastněných misionářů, jejichž dary letos překročily magických 

dvacet tisíc korun a zastavily se až na 20 330 Kč. Letos je tato částka určena 

na pomoc dětem v Tanzanii.  

http://www.uo.charita.cz/
http://www.trikralovasbirka.cz/
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Můj srdečný dík patří hlavním organizátorům, ale i 

všem dobrovolníkům a ochotným lidem, kteří se jakýmkoli 

způsobem spolupodíleli na přípravě i zdárném průběhu 

celého Misijního dne. Vědomí, že tím pomohli těm 

nejpotřebnějším, jim snad vynahradí všechnu námahu a 

probdělé noci. Jim, i všem jejich blízkým vyprošuji hojnost 

Božího požehnání, ochrany a pomoci.  

Leoš Halbrštát, národní ředitel PMD  

 

 

Misijní den byl tento rok unikátní. Naši farnost o Misijní dnu navštívil 

pan vikář, P. Vláďa Brokeš. Na mši sv. jsme se mohli setkat s misijními 

klubky, což jsou skupiny dětí, které se setkávají a společně pracují pro misie 

modlitbou, obětí, službou, tvořivostí. Děti z klubek dostaly od vikáře a 

P. Bogdana šátečky na znamení, že jsou ochotny něco pro misie udělat a 

podle potřeby pomáhat.  

V zadní části kostela byl připraven jako každoročně misijní jarmark, 

na jehož přípravě se podílelo mnoho dobrovolníků.  

Celou akci organizovali ředitel papežských misijních děl Leoš 

Halbrštát a jeho manželka Bronislava Halbrštátová, která je pro tuto činnost 

celým srdcem zapálená a je ochotna hodně se nasadit a obětovat. 

Kéž se všem misionářům jejich dílo daří a zní jim pro radost v uších 

píseň „Pošli mě, půjdu já ….“. 

E. Tománková 
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HUDEBNÍ PODVEČER NA HEMŽÍCH 
 

V neděli 7. října 2018 se v kostele Nanebevzetí P. Marie na Hemžích 

uskutečnil koncert, který pořádal Nadační fond Josefa Luxe. Vystoupilo 

dechové kvarteto Gaudioso. Výtěžek dobrovolného vstupného byl použit na 

Program podpory etické výchovy na základních a středních školách. 

Paní Věra Luxová přivítala účinkující i posluchače koncertu a popřála 

bohaté zážitky z tohoto vystoupení. Poté následovalo hudební vystoupení 

kvarteta, které bylo pohlazením na duši. Svědčil o tom i velký a radostný 

potlesk. V závěru akce čekalo na posluchače a účinkující pohoštění; káva, čaj 

a výborné koláčky. 

Všichni, kdo se podíleli na organizaci a pohoštění, si zaslouží velké 

poděkování! 

E. Tománková  

ADVENTNÍ VĚNCE 
 

Milí farníci, 

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

našeho farního betléma. Spolu s  předešlými výdělky už máme 18 500,- Kč. 

Stále to není mnoho, ale už jsme zase o krůček blíž k novému betlému. Pokud 

někdo nestihl přispět na nový betlém nebo neměl možnost, bude v kostele 

umístěná kasička na tento účel.  

Také letos nám velice pomohlo, že se nám část starých věnců vrátila 

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 nebo různé přízdoby a jiný 

materiál, který už nevyužijete. Vzadu v kostele bude připravená krabice. 

Velice děkujeme.  

Za realizační tým Soňa N. 

 

Advent 
 

* ZAČÁTEK * KONEC * VĚČNOST * 
  

Z mladších let si každý z nás pamatuje okřídlenou větu ze všech 

pohádek: „Zazvonil zvonec a pohádky je konec.“ Je konec pěkné nálady, je 

konec situace, která nás vtáhne do svého děje, která byla příjemná a zároveň 

také klidnou přípravou na noc. 
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Dnes také používáme zvon, dokonce i v kostele, ale ne na konci, ale 

na začátku. Zvon dává znamení, že „něco“ začíná. Je to zároveň výzva 

k větší soustředěnosti. Jinými slovy to lze chápat: Konec všemu, co nebylo 

správné, začínáme prožívat přítomnost Kristovu, která nás, pokud dovolíme, 

chce přetvořit a dodat odvahu do dalšího života. I samotný úkon kajícnosti 

nám to jasně ukazuje. Na nový začátek je potřeba se připravit a odstranit 

vše, co je staré a nedokonalé, co by bránilo a „zabíralo“ místo novému růstu 

a vůbec přijetí nových milostí. Znamená to tedy, že není, v jistém smyslu, 

konce v životě, v kterém žijeme a v kterém usilujeme o svatost, ale pouze 

nový začátek, naděje a šance. 

 

V našem životě jsou věci, které končí, ale vždy něco nového vzniká, 

následuje. Často to bývá v určitém vztahu, který je navzájem podmíněný. 

 

Končí: začínají: 

liturgický rok - advent 

advent - Vánoce 

rok - nový rok 

půst - Velikonoce 

škola - prázdniny 

noc - den 

život - smrt ?!? 

 

A zde vidíme, z našeho pohledu, že něco není v pořádku. Smrt je 

pokračováním konce, ale není KONEC sám. Je zde „změna programu“, 

kterou sám Tvůrce z lásky nabízí člověku jako ten největší dar, v který může 

člověk věřit během celého svého pozemského života. Sám Bůh je bez konce 

a také chce, aby člověk bez konce přebýval v jeho blízkosti. A protože to 

není maličkost, žít v Boží blízkosti, dává nám čas zde na zemi, abychom se 

osvědčili v konání dobra, a tak se učili žít s „Dobrem“. 

 

Když se nám to již trošku daří, vidíme i první plody: na konci každého 

dne svěřuji svůj život Pánu s vděčností a vírou v Boží milosrdenství. Je to 

konec dne, ale uléhám s vírou, že to, co jsem vykonal, prožil a započal, v tom 

mohu pokračovat další den, který z Boží lásky chci vděčně přijímat. Je to tedy 

stálé upevňování víry v to, že „následuje pokračování“. I v situaci, kdy se mi 

zdá, že ten problém je neřešitelný, vždy z Božího pohledu má pokračování, 

třeba i z té nejhlubší propasti, do které jsem vlastní vinou spadl. A to je i 

konkrétní příprava a důkaz víry ve věčný život. A ten je bez konce! 
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Velice výstižně to vyjadřuje kruh, který někdy vytváříme v kostele při 

pozdravení pokoje: vytváříme jednotu bez konce a v centru nás je sám 

Kristus. Na věčnosti též budeme (jak ve víře očekáváme) bez konce v Boží 

blízkosti. 

 

Učit se konečnosti je někdy prospěchářské a projevem nezájmu, slabé 

víry. Učit se „bezkonečnosti“ = VĚČNOSTI je po celý život náročné, ale 

vyplatí se to, neboť: „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na 

mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.“ (1 Kor 2,9) 

 

Doba, která nás očekává, je konkrétním pozváním nejen do Betléma, 

ale i do NEBE! 

převzato z www.pastorace.cz 

 

Z farní kroniky 
 

Rok 1953 

22. prosince se konal pohřeb bývalého zdejšího ředitele kůru a hudebního 

skladatele Adolfa Kameniče z Chocně. 

31. prosince. Ve farnosti bylo křtů 86 (loni 88, předloni 84), svateb 13 (loni 

27, předloni 33), pohřbů 68 (loni 44, předloni 49). Sv. přijímání asi 9000, 

méně než dříve. Zaopatřeno 28 nemocných. 

 

Rok 1954 

Dne 14. června zde vykonal kanonickou vizitaci Dr. Jindřich Dušek, bisk. 

vikář z Knířova. 

Od 1. září marně sháníme zvoníka k děk. kostelu v Chocni – od 5. září se 

hledá hrobník. Není zájem o tyto funkce. 

1. října započalo vyuč. náboženství ve školách s příslušným povolením 

okresního národního výboru. 

31. prosince. Ve farnosti za rok 1954 bylo: 79 křtů, svateb 19, pohřbů 53. Sv. 

přijímání asi 8000, zaopatřeno 21 nemocných. 

 

Rok 1955 

Vzhledem k tomu, že náboženství v 1. školním roce se loni nevyučovalo, 

nebude letos 1. sv. přijímání, neboť nelze stačit probrat přípravu letos do 

května. 

 



9 

 

15. května. Hledá se marně hrobník pro hřbitov na Hemžích. 

5. června. Konána slavnost B. Těla ke čtyřem oltářům na prostranství kolem 

kostela. 

14. června vykonal kanonickou visitaci Dr. Jindřich Dušek, bisk. vikář 

z Knířova. 

31. prosince. Ve farnosti za rok 1955 bylo: 78 křtů, svateb 16, pohřbů 48. Sv. 

přijímání asi 9000, zaopatřeno 16 nemocných. 

 

Rok 1956 

29. ledna znovu – už nevím po kolikáté – ohlašuji, že se hledá zvoník pro 

kostel sv. Františka v Chocni. Marně. 

1. dubna o svátcích velikonočních bylo ohlášeno velké snížení cen věcí denní 

i běžné spotřeby. 

27. května se konala slavnost 1. sv. přijímání na svátek Nejsvětější Trojice 

Boží. 

8. července. Dnes se začíná ve zdejší farnosti zpívat z nově zavedeného 

Českého kancionálu. 

 

Od této chvíle nebyla farní kronika vedena 16 let. 

 

Z farní kroniky přepsala Soňa N. 

 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY NA VESMÍRU 
 

O podzimních prázdninách se choceňští mládežníci vypravili na 

Vesmír užít si volný čas ve společenství. Během pobytu jsme hráli různé hry 

(a to i za nepříznivého počasí), poslouchali zajímavé přednášky od sester 

z Kongregace sester Matky Božího milosrdenství ze Dvora Králové nebo 

novokněze Jendy Lukeše z Červeného Kostelce a poslední den jsme se 

vypravili na výlet na Velkou Deštnou. První akci pod taktovkou úplně nového 

Vesmírného týmu jsme si všichni moc užili a i přes menší problémy jsme se 

v pořádku vrátili domů. 

Za choceňskou mládežnickou výpravu Jakub Šimek   

  

Okénko pro mládež 
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UP2ME 
 

Milí mladí přátelé,  

od února roku 2019 se začneme se skupinou mladých ve věku 15-17(18) let 

scházet v kurzu UP2ME. Bude nás čekat 12 setkání, během kterých se 

budeme společně snažit více poznat a pochopit svět našich vlastních emocí, 

vztahů a sexuality. Kdo máte chuť se k nám připojit, nebojte se nás 

zkontaktovat. 

Milan a Markéta Jiroutovi (775751206) 

 

Milé děti,  

začalo nám období, ve kterém se připravujeme na Vánoce. Určitě doma 

pomáháte s uklízením nebo s pečením cukroví. A na co bychom neměli 

zapomínat? Zopakujme si několik důležitých věcí. 

 

1. Toto období radostného očekávání se nazývá 

______________________________ . 

2. Pochází z latiny a znamená  ______________________________ . 

3. Je to začátek liturgického roku, má ____ neděle, které znázorňují 

_____ svíce. 

4. Na příchod koho se připravujeme? 

______________________________  

5. Každou neděli zapalujeme ____ svíci. Čím více přibývá světla na 

adventním věnci, tím více se nám blíží svátky Kristova narození. 

Zuzka Siegelová 

 

„Uhni, kmete, nezacláněj! Mládí má přednost!“ řeklo Mládí a jemně 

odstrčilo Stáří, které rozvážně šlo prostředkem cesty, z obou stran 

francouzské hole a chůzi tuze pomalou. 

Okénko pro děti 

Zamyšlení 
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Stáří se zastavilo, aby se mohlo věnovat myšlence a s těžkým 

úsměvem řeklo: „Však se neboj, jinochu, mně neutečeš, jsem ti v patách a 

jednou tě stejně doženu.“ 

Mládí se otočilo na stojící Stáří a dalo se do smíchu. Přece Elán a 

Smích byli jeho bratři. 

„Jak to, ty, který sotva funíš, nohama šouráš a myšlenky neudržíš, 

chceš dokázat?“ dobíralo si Mládí Stáří. 

„Brzy uvidíš. Až tě jednou při shybu píchne v zádech, pamatuj, že 

stojím opodál jako věrný druh své choti Bolesti. Až se jednou přistihneš 

utopen ve vzpomínkách se slovy 'to bylo tenkrát, když…', jsem ještě blíže, 

neb v té chvíli tě právě budou hostit mé děti Vzpomínky. Jakmile si nebudeš 

moci vzpomenout na jména svých bývalých spolužáků, toť má sestra 

Zapomnětlivost ti dává pít z pohárku zapomnění. Má rodina je obrovská, bratr 

Stesk, dcerka Lítost, a ta z nejkrutějších, má sestra Osamění s dcerou 

Naobtíž... Až členové mé rodiny budou tvými hostiteli, pak pamatuj, že tě 

mám,“ vedlo dlouhou řeč Stáří. Ale to už Mládí bylo velmi daleko a nemohlo 

slyšet, co si Stáří brebentí. 

Stáří se dalo do pomalé chůze, a ačkoli se to nezdálo, bylo Mládí stále 

v patách. 

 

OBDOBÍ NORMALIZACE A ROK 1989  
 

V roce 2019 uplyne třicet let od sametové revoluce. Tato událost se 

významně zapsala nejen do dějin našeho národa, ale i do života každé rodiny. 

Žáci historického semináře se proto již od září snaží zjistit co nejvíce 

informací o období normalizace a o průběhu listopadových událostí v Chocni. 

Pátrají v rodinných archivech, ptají se pamětníků a snaží se zachytit 

vzpomínky na toto období.  

Vyvrcholením jejich činnosti bude publikace, jež by měla 

připomenout období normalizace a rok 1989, a výstava v Orlickém muzeu, 

která se uskuteční v květnu 2019. Na výstavě by měl být k vidění dobový 

obývací pokoj, dětský pokoj a kuchyň. Obracím se na Vás s prosbou, pokud 

byste měli doma jakýkoliv nábytek či předměty, které by bylo možné zapůjčit 

na výstavu, dejte mi vědět. Také se prosím ozvěte, pokud doma máte 

materiály, fotografie z období normalizace a z průběhu roku 1989, či byste 

byli ochotní podělit se o vzpomínky na toto období. Děkuji. 

Martina Krsková  

Prosba 
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Toto číslo sponzoruje: 

 
 

 

Josef Komárek 
 

 

 
 

Husova 392, Choceň 
jk.seoka@gmail.com 

 

 
 
 

 

Internetové stránky farnosti 
www.chocen.farnost.cz 

 

Uzávěrka dalšího čísla Drobečků je 17. 2. 2019. 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

