
 

     od sv. Františka 

 občasník choceňské farnosti  

Doba postní 2019 
 
 

Milé sestry a bratři,  

za malou chvíli začne doba postní, čas nám 

darovaný, abychom se mohli zamyslet sami nad 

sebou a obrátit se k Bohu. 

„Obraťte se ke mně celým svým srdcem. Roztrhněte svá srdce, a ne 

pouze šaty, a obraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je dobrotivý a 

milosrdný, shovívavý a plný lásky, a slituje se v neštěstí.“(Joel 2) 

Máme se obrátit, to znamená smířit se Bohem, který k nám lidem, 

k nám hříšníkům, chová tak nezměrnou lásku, že kvůli nám jednal se SVÝM 

JEDNOROZENÝM SYNEM JEŽÍŠEM KRISTEM jako s největším 

hříšníkem. 

To kvůli nám vzal Kristus na sebe všechen hřích světa, aby na svém 

těle ho odčinil, abychom si mohli přivlastnit Ježíšovu spravedlnost. To, že 

Ježíš vzal na sebe náš hřích, nepřináší člověku jenom něco, co dříve neměl. 

Díky Ježíšově oběti na kříži a zmrtvýchvstání člověk se stává někým, kým by 

se svými silami, svou lidskou přirozeností sám nikdy nemohl stát. Stává se 

totiž NOVÝM STVOŘENÍM v KRISTU v okamžiku SVATÉHO KŘTU. Sv. 

Pavel píše, že kdo byl pokřtěn v Ježíše Krista, stal se novým stvořením, čili je 

stvořen nanovo, od nova, od začátku.  

To právě proto vznikla v církvi doba postní, která se jmenuje 

QVADRAGESIMA – DOBA ČTYŘICETÍ DNŮ. Vznikla proto, abychom se 

v této době připravovali na obnovu svého křtu, svého zrození k novému 

životu skrze vodu a Ducha svatého. Abychom si o Velikonocích nanovo 

uvědomili, že patříme Ježíši Kristu navěky a navěky do jeho rukou vložili 

svůj život, svou minulost a svou budoucnost. 

Celá DOBA ČTYŘICETÍ DNŮ je časem naší OSOBNÍ duchovní 

obnovy, kdy náš duch má převládat nad naším tělem. To proto všechna 

duchovní cvičení v době postní nejsou nějakým trestem a nemají kazit radost 
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našeho života. Naopak, jsou pro nás nadějí na úspěch v duchovním životě. Je 

to pro každého šance, aby mohl najít správnou a novou cestu k Pánu Bohu. 

Ať tedy DOBA ČTYŘICETÍ DNŮ bude pro každého časem, kdy 

obnovíme svůj vztah k Bohu, k bližnímu a k sobě samému. Ať nás připraví na 

obnovu svého křestního vyznání, na obnovu našeho OSOBNÍHO VZTAHU 

s ŽIVÝM A VZKŘIŠENÝM Pánem Ježíšem Kristem. Ať nás také připravuje 

na ten nejdůležitější okamžik našeho života, abychom byli schopni a měli 

v sobě sílu a odvahu úplně se odevzdat Bohu na věky věků. Amen. 

o. Bogdan  

           

Ze života farnosti – plány 

KALENDÁŘ FARNÍCH AKCÍ 

 

Středa 6. 3. - Popeleční středa 

Sobota 13. 4. - Program pro děti 

Neděle 14. 4. - Květná neděle 

Čtvrtek 18. 4. - Zelený čtvrtek 

Pátek 19. 4. - Velký pátek - 10.00 hod. křížová cesta 

 - 15.00 hod. Velkopáteční obřady 

Sobota 20. 4. - Bílá sobota 

Neděle 21. 4. - Slavnost ZMTRVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

26. – 28. 4. - Víkendový pobyt dětí 

Středa 1. května - Pěší pouť na Homol 

Sobota 25. 5. - Výlet dětí 

Neděle 2. 6. - Slavnost 1. svatého přijímání 

 
 

Ze života farnosti - ohlédnutí 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2019 

 

Letošní Tříkrálová sbírka přinesla nejen radost a požehnání do našich 

domovů, ale především konkrétní pomoc pro lidi z našeho okolí, kteří ji 

potřebují. Sbírka je také krásnou ukázkou toho, že dokážeme i v dnešním 

světě spolupracovat na společném díle: Charita, obecní úřady, farnosti, 
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občanské spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí vidí v TS smysluplnou 

akci, do které se již 19 let obětavě zapojují. 

„Naše dobré skutky jsou jako malinké hořčičné zrnko, jež se vůbec 

nepodobá nádhernému stromu, který z něho jednou vyroste. Přesto mají sílu a 

schopnost, aby přinesly trvalý užitek.“ Basil Veliký 

Jako organizátor akce a příjemce vybraných peněz Oblastní charita 

Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem vám, kteří jste se na Tříkrálové sbírce 

podíleli buď jako dobrovolníci, nebo přispěvatelé.  

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

Markéta Drmotová 

734 769 713 

 

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2018 V CHOCNI A 

V OKOLNÍCH OBCÍCH 

 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 

Choceň  157 877,00 Kč 139 727,00 Kč 127 773,00 Kč 

Hemže  9 150,00 Kč 10 435,00 Kč 9 956,00 Kč 

Dvořisko 8 244,00 Kč 6 874,00 Kč 4 643,00 Kč 

Plchůvky 4 188,00 Kč nevybíralo se nevybíralo se 

Běstovice  8 773,00 Kč 8 674,00 Kč nevybíralo se 

Koldín  13 605,00 Kč 13 669,00 Kč 10 718,00 Kč 

Kostelecké Horky 7 679,00 Kč 7 203,00 Kč 6 710,00 Kč 

Skořenice  13 010,00 Kč 7 072,00 Kč 7 159,00 Kč 

Sruby 15 350,00 Kč 16 835,00 Kč 17 410,00 Kč 

Zářecká Lhota 14 039,00 Kč 12 142,00 Kč 11 804,00 Kč 

Kosořín 6 623,00 Kč 4 027,00 Kč 4 876,00 Kč 

Nasavrky 7 117,00 Kč 7 076,00 Kč 6 225,00 Kč 

Plchovice 3 164,00 Kč 1 895,00 Kč 1 942,00 Kč 

Celkem 268 819,00 Kč 235 629,00 Kč 209 216,00 Kč 
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Z farní matriky 
 

ZEMŘELÍ V ROCE 2018 

Jana Němcová 

Vladimír Millich 

Julius Leško 

Václava Novotná 

Josef Mára 

Zdeňka Šimáčková 

Hana Prudičová 

Zdeněk Kramenič 

Anežka Mimrová 

Josef Lásko 

MUDr. Milada Pecková 

Marta Dvořáková 

František Eliáš 

Bohumír Frankota 

Jaroslav Kurka 

Miroslav Šabata 

Jindřich Zeman 

Karel Svoboda 

MUDr. Zdenko Denk ml. 

Jaruška Pluhařová 

Jiřina Vodstrčilová 

Pavel Slavík 

Marie Kašparová 

 

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

v pokoji. Amen. 

 

CO JE TO DCŽM? 

  
Diecézní centra života mládeže jsou místa setkávání mládeže z celé 

diecéze. Hlavními myšlenkami DCŽM je seznámení se s lidmi z celé diecéze, 

nalezení a objevení sebe sama, vybudování pozitivního vztahu k práci, 

zodpovědný přístup k materiálním hodnotám a hlavně zlepšení vztahu 

s Bohem. Centra pořádají různé akce o Velikonocích, na Silvestra, 

o prázdninách a o víkendech po celý rok. Veškerý program je dobrovolný, 

tzn. nemusí se na něj chodit, ale je velmi dobře připravený a přínosný. Na 

akcích si každý jistě najde nové přátele, dozví se mnoho nových věcí, zahraje 

si spoustu zajímavých her a získá skvělé zážitky. Některé akce jsou i 

tématické, jako např. Taneční týden, Offline týden, Sportovní týden, Outdoor 

víkend atp.  

V naší diecézi máme DCŽM Vesmír v Deštném, existuje ale také 

Interdiecézní centrum života mládeže v Příchovicích, dále je také centrum 

Mamre, Ktiš, Přístav, Rajnochovice... Cílovou skupinou je mládež od čtrnácti 

Okénko pro mládež 
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do dvaceti šesti let. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že jet do DCŽM je určitě 

super a mám skvělé vzpomínky na různé akce. Chtěl bych vyzvat všechny 

mládežníky, ať jedou na nějakou akci, určitě toho nebudou litovat! 

 Kuba Šimek  
 

Z farní kroniky 
 

Po 16 let nebyla dp. děkanem Fr. Benešem vedena farní kronika – 

v kterémžto období se jistě hodně událo. 

 

Poslední dny života dp. děkana Františka Beneše 

Dne 5. května 1972 byl stižen srdečním infarktem a odvezen do 

nemocnice ve Vysokém Mýtě, kde po dalším záchvatu dne 13. května 1972 

zaopatřen, zesnul v Pánu. Po jeho smrti obstarávali duchovní správu kněží 

z Vysokého Mýta, ad. administrátor Josef Sedlák a dp. Josef Bartoloměj 

Kulhavý O.P. kaplan. Pohřeb se konal 17. května 1972 za veliké účasti lidu a 

asi 100 kněží. Pohřební obřady vykonal J. M. Dr. Karel Jonáš, kapitulní vikář 

z Hradce Králové. Jest pohřben na zdejším hřbitově poblíž kaple sv. Anny. 

Svou duši odevzdal svému Spasiteli po téměř 41 leté kněžské službě. Z toho 

přes 30 let působil v choceňské farnosti. Těsně před svou smrtí provedl 

generální opravu děkanského kostela a věže (1968 – 1970), což si vyžádalo 

nákladu asi 8 000 000,- Kčs. Na opravu tohoto památkového objektu přispěl 

stát 450 000,- Kčs.  

Dne 1. září 1972 byl ustanoven zdejším duchovním správcem 

P. Dominik Antonín Nováček, O.P. adm., který přišel z Týniště nad Orlicí. 

Narodil se 19. ledna 1919 v Drážďanech – NDR. Na kněze byl vysvěcen 2. 5. 

1943 v Hradci Králové, jeho řádová profese byla 15. 8. 1949 v Jablonném 

v Podještědí. 

V Chocni se ujal duchovní správy s dominikánskou horlivostí a 

v mezích možnosti doby. Obeznámil se s poměry a potřebami farnosti i 

kostelů, aby za pomoci věřících byl učiněn první krok k pořízení tří nových 

zvonů pro děkanský kostel. Sbírka starých kovů zvláště mědi a cínu, jakož i 

mosazi a bronzu se vydařila a výměnou se podařilo sehnat materiál na zvony, 

12 q čisté mědi a 3 ½ q čistého cínu, který byl zakoupen za sehnané peníze. 

Veřejná sbírka nebyla povolena, takže dary věřících a sbírky v kostele 

ukázaly jejich velkou obětavost. Nové zvony budou skutečně velikým darem 

věřících kostelu.  
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Zvony byly zadány firmě Manoušek – Praha Zbraslav – čekací doba 

nejméně 2 roky. Kromě shánění materiálu na zvony se v roce 1973 započalo 

vnitřními úpravami a opravami v budově děkanství. Bylo objednáno 34 oken 

pro výměnu na příští rok. 

V roce 1973 bylo 58 pokřtěných, 26 párů oddaných, 32 dětí u prvního 

svatého přijímání, na náboženství chodilo 72 dětí z obou škol. Zemřelo 68 

věřících, z nich bylo 12 zaopatřených. Pohřbených do země bylo 39, žehem 

29. 

Z farní kroniky přepsala Soňa N. 

 

TAJEMSTVÍ POSTNÍ DOBY  

V SRDCI DNEŠNÍHO ČLOVĚKA  
 

Dnešní doba se vyznačuje velikými změnami a neustálou obnovou lidí 

i institucí. Uprostřed těchto překotných změn, jak nám je vnucuje dnešní svět, 

však zjišťujeme, že potřebujeme hlubší, mnohem trvanlivější proměnu, která 

by se dotkla nás samých a našeho vnímání, smýšlení a jednání. Celý svět dnes 

spěchá a zdá se, že v něm vládne naprostý chaos, takže člověk často vůbec 

nechápe, co se vlastně děje. Cítíme, že si ve svém životě musíme udělat jasno 

a nastolit pořádek. K tomu potřebujeme čas, v němž se můžeme 

„nadechnout“. Třebaže se dnes tak velice opěvuje lidská svoboda, jsme 

spoutáni těmi nejnižšími formami otroctví. Někteří z nás se snaží osvobodit 

se tím, co jim nabízí chvilkové pocity úniku, úlevy nebo opojení. Neustále 

obnovujeme mnohé oblasti svého života, ale zdá se, že nedokážeme zastavit 

nezadržitelně postupující proces stárnutí. Když mluvíme s lidmi, velmi často 

slyšíme: „Jsem unaven, už nemohu dál.“ Prázdniny, dovolené a víkendy jako 

by nedokázaly splnit, co od nich očekáváme. Potřebujeme totiž důkladný 

odpočinek, založený na oživujícím ztišení. Pozorujeme, že se naše osobní i 

společenské vztahy stále zostřují, komplikují a vytvářejí konfliktní situace, a 

na druhé straně toužíme po větší upřímnosti a pokoji, snažíme se překonat 

nenávist, uvěřit v účinnost odpuštění a v radost, pramenící z usmíření, 

chceme se setkávat v bratrském společenství a jeden s druhým mluvit. To 

všechno jsou různé projevy jediné touhy po spáse. Jsou však dnešní lidé 

schopni tuto spásu uskutečnit? 

Postní doba je pro všechny křesťany obdobím, kdy je třeba pracovat 

na opravdové proměně a obnově, abychom se mohli znovu naplno 

Zamyšlení 
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nadechnout, urovnat všechny své zmatky, obnovit autentické vztahy, znovu 

navázat dialog s lidmi, se kterými nemluvíme, opravdu si odpočinout… a tak 

dojít spásy. Nezvládli bychom to pouze naší lidskou vůlí nebo rozumem, ale 

musíme v sobě najít ochotu poslouchat Boží hlas, dovolit Bohu, aby nás 

proměnil, musíme opustit své cesty, kráčet po cestách Božích, zapojit se do 

dějin spásy. 

převzato z https://www.pastorace.cz 

 

FRANTIŠKOVO DESATERO  

ANEB JAK ŽÍT ŠŤASTNÝ ŽIVOT 
 

Argentinský časopis Clarin se obrátil na papeže Františka s otázkou, 

zda existuje nějaký návod na šťastný život. V neformálním rozhovoru papež 

odpověděl, že takový recept nezná, ale zmínil deset rad či principů, které jsou 

základem vyrovnaného života. 

 

1. Žij a nechej žít 

To je první krok k pokoji a radosti. 

2. Rozdávej se druhým 

V životě jsou potřebné dva póly: chvíle usebrání i chvíle, kdy se dáváme 

druhým. Pokud někdo zastaví tento dvojí pohyb, hrozí mu, že se stane 

egoistou. A stojatá voda zahnívá. 

3. Žij poklidně 

Schopnost chovat se laskavě a pokorně je jako tichá zátoka řeky života. Tuto 

schopnost mají staří lidé. Oni jsou pamětí národa. Národ, který nepečuje o své 

seniory, nemá budoucnost. 

4. Nezapomeň si někdy hrát 

Základem zdravé kultury je hra s dětmi. Je to těžké, když rodiče odcházejí do 

práce brzy ráno a vracejí se, když už děti spí. Je to těžké, ale je to potřebné. 

5. Prožívej neděli v rodinném kruhu 

Neděle je pro rodinu. 

6. Pomáhej mladým lidem najít práci 

Člověk vnímá svou důstojnost, když si na sebe dokáže vydělat. 

7. Chraň přírodu 

Je potřebné chránit přírodu, ale neděláme to. Je to jedna z největších výzev, 

které jsou před námi. 
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8. Rychle zapomínej na křivdy 

Potřeba mluvit špatně o druhých je projevem nízkého sebevědomí. Jako by 

člověk říkal: „Cítím se tak mizerně, že místo toho, abych se pozvedl, stáhnu i 

druhého.“ Zdravé je rychle zapomínat na křivdy. 

9. Respektuj ty, kteří smýšlejí jinak 

Můžeme druhé zneklidňovat svým svědectvím, abychom tak oba rostli ve 

vzájemné komunikaci, ale to nejhorší, k čemu může dojít, je náboženský 

proselytismus, který ustrnul v pozici: „Mluvím s tebou jen proto, abych tě 

přesvědčil.“ Každý účastník dialogu ať si je vědom své vlastní identity. 

Církev roste díky přitažlivosti, nikoliv díky proselytismu. 

10. Aktivně usiluj o mír 

Válka ničí. Musíme hlasitě volat po míru. Mohlo by se zdát, že mír je pouze 

klidem. Mír však nikdy není pouhým klidem. Mír je vždycky aktivní. 

převzato z https://www.vira.cz 

 

ÚRYVEK Z KNIHY CESTA NA ZÁPAD. PO STOPÁCH 

OCHOČENÉHO BOHA 
 

„Putoval jsem k západu kolem řeky Aisne, sledoval její meandry 

z táhlých strání, jež ji lemovaly, a má konverzace se dnes omezovala na 

vzácná bon jour s kolemjdoucím. Města tu žádná nebyla, jen sem tam 

liduprázdná vesnice se zavřenými obchody, a především pole - brázděná 

traktory nebo posetá kříži ze světové války. Nakonec zmizely i poslední 

náznaky kopců. Připadal jsem si na těch stále rovnějších rovinách jako 

v Kazachstánu. Byla to však Pikardie. 

Duše těžkla před hromadnými hroby. V jednom bylo podle nápisu 

osm set sedmdesát těl, z nichž osm set dvacet sedm se nepodařilo 

identifikovat. Duše těžkla také u kostelů před více než sto lety sebraných 

státem a nyní zabedněných, připravených o svatostánky i o ty, kdo by před 

nimi poklekali. Některé z těch chátrajících chrámů byly na spadnutí. Až se 

zřítí, zůstane zde plochá krajina, která nezve vzhůru. 

A přece mi bylo při pohledu na tyto zítřejší zříceniny snesitelněji, než 

tváří v tvář bývalým kostelům, jimiž je dnes západní Evropa poseta. Chrám 

má raději spadnout, než být proměněn v hospodu, lázně nebo skate park. 

Bohu jednou odevzdaný prostor nelze brát zpátky. Může být popleněn, dobyt 

pohany a zbořen, ale ne dobrovolně darován zpět světu. 

Úděl vnějších chrámů je však obrazem toho, co se nejprve muselo stát 

na rovině vnitřních. Sám člověk určený pro Trojjediného se nejprve musel 
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změnit v hospodu, lázně nebo skate park, aby vůbec byl takového zacházení 

s Božími budovami schopen. Ten, jehož smyslem je být Pánovým příbytkem, 

se musel nejprve stát bytostí, v níž je sundáno oltářní plátno, z níž je 

vyprázdněn svatostánek a kde se věčné světlo zhaslo. 

Obnova vnějších chrámů jistě začne u těch vnitřních.“ 

autor Štěpán Smolen, katolický kněz, t. č. v Mladé Boleslavi,  

vydalo nakladatelství Hesperion 

 

Adopce na dálku 
 

NEMOCNÝ SEBASTIAN POTŘEBUJE POMOC 

 
Hlavním zahraničním projektem hradecké diecézní Charity zůstává 

Adopce na dálku®. Jedná se o adresnou podporu konkrétních indických dětí 

z velmi chudých rodin. V roce 2018 dárci podpořili na cestě za vzděláním 

celkem 1803 dětí. Doporučený příspěvek na vzdělávání jednoho školáka je 

nyní 550 Kč měsíčně (6500 Kč ročně). Děti je možné podpořit i menšími 

jednorázovými či pravidelnými finančními dary. Více na webu 

adopce.hk.caritas.cz. 

Charita nezapomíná ani na školáky, kteří nemohou chodit do školy 

vinou úrazu nebo vážné nemoci. Jedním z nich byl indický chlapec Rudolf, 

který od roku 2015 bojuje se zákeřnou leukémií. Štědří dárci, kteří mu poslali 

příspěvky na velmi nákladnou léčbu, mají velkou zásluhu na jeho uzdravení a 

na tom, že zase může chodit do školy. Podle zprávy z konce roku 2018 je 

Rudolfův stav z 90 % stabilizovaný. 

Ve stejné době přišla z Indie 

smutná zpráva, že jiný hoch zapojený do 

projektu Adopce na dálku® je upoutaný 

na lůžko a nemůže chodit do školy. 

Jmenuje se Sebastian. Posadit se dokáže 

pouze s pomocí jiné osoby, ale nevydrží 

dlouho sedět. Navštívil několik lékařů, 

ale ti zatím nedokázali stanovit přesnou 

diagnózu. Na léčbu Sebastiana a dalších nemocných školáků můžete přispět 

libovolnou částkou na sbírkový účet 1387434288/2700 (VS 54000). 

Všem dárcům přejeme do nového roku hlavně pevné zdraví. 

Děkujeme za podporu. 

Vojtěch Homolka, Adopce na dálku 
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VÝZDOBA V KOSTELE 
 

Květinářky moc děkují všem, kdo celý loňský rok přinášeli květiny na 

výzdobu kostel. Zároveň prosíme o zachování této úžasné tradice. Budeme 

moc rádi, když si na nás vzpomenete s kytičkami i v letošním roce. A máme 

ještě jednu prosbu - kdyby se k nám chtěl někdo přidat a vypomoci 

s výzdobou, volejte prosím na telefon 736 482 010. 

Předem Vám všem děkují a na další kolegyni se těší Jarka, Liduška a Majka 

  
 

OBDOBÍ NORMALIZACE A ROK 1989  

 

V letošním roce se v rámci historického semináře snažíme 

nashromáždit vzpomínky na období normalizace a na sametovou revoluci 

v Chocni. Pokud máte doma předměty či materiály z tohoto období a byli 

byste ochotní je zapůjčit na výstavu v Orlickém muzeu, kontaktujte mě 

prosím. Děkuji. 

Martina Krsková  

 

 

Milé děti,  

blíží se doba postní, která nás zve k očištění našeho srdce, abychom 

o Velikonocích mohli prožít opravdovou radost z Ježíšova vzkříšení. Vyber 

obrázky, které znázorňují, čím můžeme své srdce očistit, ostatní vyškrtni. 

Vymysli ještě další způsoby, čím můžete ty, tví rodiče a sourozenci otevřít 

svá srdce Bohu. Vše nakresli do volného prostoru pod obrázky.  

Barevně zvýrazni, kterým aktivitám se chceš zejména věnovat během doby 

postní.  

Lída Barborková 

Prosba 

Okénko pro děti 
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Toto číslo sponzoruje: 

 

 

Internetové stránky farnosti 
www.chocen.farnost.cz 

 

Uzávěrka dalšího čísla Drobečků je 14. 4. 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

