
 

     od sv. Františka 

 občasník choceňské farnosti  

Léto 2019 
 
 

 

Milé sestry a bratři,  

po studeném jarním období jsme všichni čekali na 

měsíc ČERVEN, který nám vždycky přináší krásné počasí, nejdelší dny 

v celém roce a otevírá čas prázdnin a dovolených.  

Měsíc ČERVEN je krásný nejen kvůli počasí a dlouhým slunečním 

dnům, ale hlavně proto, že je zasvěcen úctě k BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ. 

Úcta k BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ vyplývá z úcty k trpícímu Ježíši 

na kříži a z úcty k Eucharistii, ve které Pán zpřítomňuje svou oběť a zároveň 

je v ní přítomen i s oslavenými ranami svého umučení. Základy této úcty mají 

kořeny v Písmu svatém: „Jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla 

krev a voda.“ (Jan 9,34) Věřící od počátku uctívali Kristovu lidskou 

přirozenost a zejména jeho rány, znaky utrpení za naši spásu. Už svatý 

Augustin říká: „Longin otevřel kopím Kristův bok a já jsem tam našel 

bezpečný odpočinek.“ 

Úcta k BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ připomíná lásku, kterou Ježíš 

prokázal lidem při ustanovení Nejsvětější svátosti, a má přivádět věřící 

k častějšímu přijímání svátostí, zvláště eucharistie, kterou Ježíš zanechal jako 

projev lásky až do krajnosti. 

Ježíš Kristus zjevil svou lásku člověku dobrovolně. A jako dobrý 

pastýř hledá i tu poslední zbloudilou ovci, aby ji mohl vzít do náruče a 

přitisknout ji ke svému srdci. 

Ježíšovo Srdce je tedy symbolem lásky a to lásky, která se dává, 

lásky, která se obětuje. „Miluji tě, a proto toužím, abys byl šťastný,“ říká mi 

Ježíš a ukazuje své srdce, má ho na dlani. „Ježíši, uč mě, jak mít své srdce na 

dlani, i já ho chci rozdat,“ odpovídám. 

Kéž i pro nás platí věta sv. Pavla: „Kéž by Kristus vírou přebýval ve 

vašem srdci, abyste zakořeněni a upevněni v lásce byli schopni pochopit – 

jako všichni křesťané – celou tu šířku a délku, výšku i hloubku, poznat 
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Kristovu lásku přesahující všechno poznání a dosáhnout plné míry Božích 

darů.“ (Ef 3, 17-19) 

Jak říká H. Nouwen: V dnešním světě, ve kterém se rozmohlo tolik 

osamocenosti a beznaděje, potřebují naléhavě ženy, muži i děti poznat Boží 

srdce. To srdce, které odpouští, které se o lidi stará a které uzdravuje. Toto 

srdce není naplněno nedůvěrou, touhou po pomstě, předsudky ani nenávistí. 

Toto srdce touží jen po jediném: lásku rozdávat a jako odpověď pak lásku 

přijímat. Toto srdce trpí, když vidí lidské utrpení, a když vidí lidskou 

nedůvěru svěřit se Božímu srdci, které chce rozdávat útěchu, naději a odvahu. 

I Písmo svaté nám připomíná, že pravá podstata člověka nespočívá v jeho 

zevnějšku, kráse či síle, ale v nitru, v srdci. Bůh se nedívá na to, co pokládají 

za hlavní lidé. „Člověk se dívá jen na to, co má před očima. Hospodin však 

hledí na srdce.“ (1Sam 16,7) Protože srdce je výchozím bodem veškerého 

lidského jednání, myšlení a cítění, zaslíbil Bůh: „Odstraním z vašeho těla 

srdce kamenné a dám vám srdce z masa.“ (Ez 36,26)  

„Dej mi, Pane, bdělé srdce, ať se ti dnes nevzdálím nerozvážným 

smýšlením. Dej mi srdce ušlechtilé, jež by žádný špatný cit nedokázal ponížit. 

Dej mi, Pane, pevné srdce, které nikdy nezlomí nesnáze či pohromy. Dej mi 

srdce nezávislé, svobodné a odvážné, povznesené nad vášně. 

Dej mi rozum, jenž tě hledá, moudrost, která nalezne život podle vůle 

tvé. Dej mi pravou, pevnou víru, lásku, v níž se přetvořím a stanu se zcela 

tvým.“ 

„Vyzývám Vás, drazí bratři a sestry, hledět s důvěrou na Božské 

Srdce Ježíšovo a často opakovat, nejen v červnu: Nejsvětější Srdce Ježíšovo, 

v tebe důvěřuji.“ (svatý Jan Pavel II.) 

o. Bogdan  

 

 

Pán Ježíš skrze sv. Markétu Marii Alacoque dal přísliby všem těm, kdo 

zbožně uctívají jeho Srdce. 

• Budu je těšit ve všech útrapách a protivenstvích.  

• Budu žehnat všem jejich pracím a podnikům.  

• Dám jim všechny milosti potřebné jejich stavům.  

• Budu jejich bezpečným útočištěm v životě, ale zvlášť v hodinách 

jejich smrti.  

• Hříšníci naleznou v mém Srdci pramen a nekonečné moře 

milosrdenství.  

Přísliby ctitelům Ježíšova Srdce 
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• Vlažné duše se stanou horlivými.  

• Horliví se brzy povznesou k velké dokonalosti.  

• Kněžím dám milost, že přivedou k pokání i nejzatvrzelejší hříšníky.  

• Rodinám, v nichž bude mé Srdce ctěno, dám pokoj a mír.  

• Budu žehnat domům, v nichž bude vystaven a ctěn obraz mého Srdce.  

• Jména těch, kteří tuto úctu rozšiřují, budou navždy zapsána v mém 

srdci.  

• Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek půjdou ke svatému 

přijímání a svátosti pokání, dám milost, že vytrvají v kajícnosti až do 

konce a nezemřou ve stavu nemilosti. Mé Srdce jim bude bezpečným 

útočištěm.  

Ze života farnosti – plány 

KALENDÁŘ FARNÍCH AKCÍ 

 

Pátek 5. 7. – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje (9.00 mše sv.) 

Sobota 6. 7. – Farní zájezd do Broumova a Krzeszowa 

Sobota 13. 7. – Hradec Králové, katedrála Svatého Ducha – jáhenské svěcení  

  bohoslovce Františka Filipa (9.30 mše sv.) 

Čtvrtek 15. 8. – Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

Neděle 18. 8. – Hemže – poutní slavnost 

Neděle 1. 9. – CHOCEŇ - FARNÍ DEN  

Sobota 28. 9. – Slavnost sv. Václava 

Neděle 29. 9. – Choceň – poutní slavnost sv. Františka Serafínského 

Neděle 5. 10. – Choceň – posvícení 

 

ROZHOVOR S FRANTIŠKEM FILIPEM 
 

 

Milý Františku, rádi bychom se více dozvěděli o Tvé cestě ke kněžství. 

 

Jak a kdy jsi poznal své povolání ke kněžské službě? 

Bylo to 16. srpna 2012 na atletickém stadionu Žďáře nad Sázavou během mše 

sv. na Celostátním setkání mládeže. Zažil jsem takový mimořádný moment 

v modlitbě, kdy jsem prostě věděl, že mě Pán volá a že tedy záleží jen na tom, 

jak se rozhodnu já. No, a já se rozhodl, že půjdu. Ale je pravda, že to nepřišlo 
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tak úplně z ničeho nic. Už jsem o tom nějakou dobu přemýšlel a modlil se za 

to, abych poznal Boží vůli. A vlastně jsem si tak nějak přál to vědět před 

podáváním přihlášek na VŠ. Po přijetí svátosti biřmování (2 měsíce předtím) 

jsem o povolání ke kněžství začal přemýšlet už dost vážně, ale jistý jsem si 

nebyl. To až toho 16. srpna.  

 

Víme, že jsi studoval/studuješ v Itálii, jak se Ti tam žilo? V čem je život 

v Itálii jiný než u nás? 

V Itálii se mi žilo dobře. Je teda potřeba říct, že jednotlivé regiony Itálie se 

mezi sebou hodně liší (sever a jih), a moje zkušenost je zkušenost života 

v Římě. Italové jsou takoví větší pohodáři. Bývají pozitivně naladění, a když 

už s člověkem mluví, tak mu věnují, kolik času je zapotřebí. Ale na všechno 

(MHD, osobní setkání, administrativa) se tam opravdu dlouho čeká. Řím jako 

takový má nádherná místa, bezpočet kostelů a památek z antiky, ale také 

problém s odvozem odpadu a často je zahlcen turisty. V mé zkušenosti však 

rozhodně převažuji pozitiva. A abych nezapomněl, na každém rohu tam mají 

bar s výborným italským kafem. 

 

Jaké tři věci se Ti líbily na studiu? 

1. Studovat 've stínu' Lateránské baziliky. (Papežská Lateránská univerzita se 

nachází v areálu této nejstarší křesťanské baziliky.)  

2. Setkání s univerzálností Církve. (Moji spolužáci byli ze všech koutů světa 

a řešili třeba úplně jiné problémy ve své místní církvi a ve společnosti.)  

3. Jednotný sbor profesorů (Spíše než že by si každý profesor učil svůj 
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předmět po svém, jsem měl pocit, že se nám studentům pokoušejí předat 

jakýsi společný základ teologie.) 

 

Také jsi potkal papeže Františka, při jaké příležitosti to bylo a čím Tě 

papež oslovil? 

Měl jsem příležitost se se Svatým otcem setkat dvakrát osobně (kolikrát jsem 

ho viděl na pár metrů, bych asi nespočítal), pokaždé přede mší sv., na které 

jsme mu jako bohoslovci z Papežské koleje Nepomucenum ministrovali. 

Oslovila mě asi nejvíce jeho slova, doprovázena jeho autenticitu. Zmíním 

jednu myšlenku, kterou pronesl na postní meditaci na naší škole, na které se 

naprosto nečekaně objevil: Svatý otec mluvil o nás křesťanech jako 

o mystickém 'my'. V této souvislosti také řekl, že mnohdy neseme také hříchy 

těch, kteří byli křesťany před námi, a je třeba, abychom se omlouvali za to, co 

jsme nezpůsobili. Nazval to myslím solidarita ve zle. Chce ale tím říct, že my 

všichni jako jedna rodina, jako Mystické tělo Kristovo neseme společně 

i slabiny a hříchy každého z nás. 

 

Co Tě čeká v nejbližších dnech a měsících? 

Teď pár dní volna, poté týdenní exercicie, po nich jáhenské svěcení. No, 

a pak už nastoupím do pastorace, konkrétně budu jako jáhen sloužit 

v náchodské farnosti, což znamená, že mě čeká spousta zaučování :-). 

 

Na co se v jáhenské službě těšíš? 

Na službu lidem. Na prožívání každodenního života spolu s farníky. 

Děkuji za rozhovor 

Ludmila Barborková 
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LITURGIE JÁHENSKÉHO SVĚCENÍ 
  

Konsekrační modlitba biskupa: 
Stůj při nás, Bože všemohoucí, 

dárce milostí, 

ty, který všemu dáváš řád 

a rozděluješ úřady a služby. 

Ty zůstáváš bez proměny 

a obnovuješ všechno. 

Ty ve své prozřetelnosti všechno řídíš 

a v každé době rozdáváš potřebné dary 

skrze našeho Pána, Ježíše Krista, 

neboť on je tvé slovo, moc a moudrost. 

Jeho tělo, svou církev, 

zahrnuješ množstvím nejrůznějších milostí, 

aby v rozličnosti svých údů rostla 

v jediný a podivuhodný svazek 

skrze Ducha Svatého. 

Buduješ svou církev, aby rostla v nový chrám. 

Povoláváš v ní své služebníky, 

které církev pověřuje 

trojím stupněm posvátné služby, 

jako jsi v době starozákonní vyvolil syny Leviovy, 

aby konali službu při tvém svatostánku. 

Podobně i na počátku života tvé církve  

Duch Svatý vedl apoštoly tvého Syna, 

že ustanovili sedm mužů dobré pověsti  

ke každodenní službě, 

aby se sami mohli více věnovat  

modlitbě a hlásání tvého slova. 

Tyto vyvolené muže  

modlitbou a vzkládáním rukou  

ustanovili k službě u stolu. 

Shlédni, prosíme, Bože, milostivě  

také na tyto své služebníky,  

které ustanovujeme k jáhenské službě,  

aby přisluhovali u tvého svatého oltáře. 

Prosíme, Pane, 

sešli na ně Ducha Svatého, 
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ať je posiluje, aby darem tvé sedmeré milosti, 

věrně vykonávali posvátnou službu. 

Ať mají hojnost všech ctností:  

lásku nepředstíranou, 

horlivost v péči o nemocné a chudé, 

skromnou autoritu, ryzost a čistotu, 

věrnost a duchovní kázeň. 

Ať celým svým životem 

jdou za světlem tvých přikázání, 

a jejich bezúhonnost 

ať získává tvůj lid, aby je následoval; 

ať je jejich chloubou svědectví dobrého svědomí, 

ať jsou pevní a stálí 

a v Kristu ať vytrvají až do konce. 

Ať zde na zemi následují tvého Syna, 

který nepřišel, aby se mu sloužilo, 

ale aby sám sloužil, 

a jednou ať s ním kralují 

v tvém věčném království. 

Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého 

žije a kraluje  

po všechny věky věků. 

Amen. 

 

Ze života farnosti – ohlédnutí 

 

OHLÉDNUTÍ ZA NOCÍ KOSTELŮ 
  

Dne 24. 5. 2019 jsme prožili krásný podvečer při Noci kostelů ve 

Skořenicích, kde vystoupily děti z 1. - 5. třídy místní školy. 

Program byl – dvanáct ctností podle M. Brauna. Láska, štědrost, 

cudnost, upřímnost, píle, trpělivost, moudrost, spravedlnost, statečnost, 

střídmost, naděje a víra.  

Slovem provázela paní ředitelka Diepoltová. Krátce a zajímavě 

pohovořila o každé ze ctností, kterou vždy představovala jedna dívenka 

s atributy. Mezitím děti zpívaly za doprovodu hudby. Některé zahrály na 

flétny, klavír, trubku, kytaru a to vše pod vedením paní učitelky Burešové. 
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Vystoupili i hosté. Barbora Viktorínová svým krásným zpěvem a hrou 

na violoncello, za doprovodu klavíru (H. Tomášová) a houslí (D. Levická), a 

písněmi „Matičko Boží, obětuj“, „Ave Maria“ a dalšími potěšila snad 

každého z nás v plném a květinami vyzdobeném kostele. 

Těm, kdo vše připravili, dětem i dospělým, patří velké poděkování. 

Bylo to moc pěkné. 

M. Dolečková 

 

PRÁZDNINY NANEČISTO (23. 6. 2019) 
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VYZKOUŠEJME NĚCO NOVÉHO! 
  

Občas se bojíme vystoupit mezi cizími lidmi nebo se zeptat v obchodě 

kolik stojí tričko, které si chceme koupit… Jindy je ale skvělé vyzkoušet si 

něco z toho, co nám není úplně příjemné a všední. Právě touto nevšední věcí 

může být seznámení s novými lidmi nebo navštívení nových míst.  

Právě teď se blíží prázdniny a s nimi pro některé možná spousta času, 

se kterým nevíme, co dělat. Je skvělé vyplnit to časem s přáteli a také 

s Bohem. Právě obě tyhle věci nám může nabídnout diecézní centrum pro 

mládež, naše nejbližší se nachází v Deštném v Orlických horách a nabízí přes 

léto spoustu možností. My osobně máme zkušenosti s tanečním a sportovním 

týdnem, ale nyní je tam i spoustu dalších zajímavých, kterých se určitě není 

třeba bát.  

Neboj a vyzkoušej něco nového, třeba právě jako my získáš skvělé 

nové kamarády, se kterými se budeš rád scházet!  

Tady jsou všechny akce, které nám na léto Vesmír nabízí: 

21. - 27. 7. 2019  Taneční týden Vesmír 

30. 7. - 4. 8. 2019  Hudební týden Vesmír 

5. - 10. 8. 2019  Offline týden Vesmír 

19. - 24. 8. 2019  Týden identity Vesmír 

25. - 30. 8. 2019  Sportovní týden Vesmír 

Klára Šimková 

 

Z farní kroniky 
 
Rok 1975 byl opět plný aktivity. Blížilo se zhotovení nových zvonů a 

dokončení opravy děkanství se bylo třeba také věnovat. Pokračovalo se ve 
výměně oken a dveří, opravovala se omítka, vyměnily se žlaby a provedl se 
nový nátěr všech oken a dveří. Pan Homolka se ujal obnovy obrazu Dobrého 
pastýře na portálu děkanství. Rovněž pěkně opravil sluneční hodiny umístěné 
nad vchodem do budovy. K velikonočním svátkům byl pořízen nový obětní 
stůl pro děkanský kostel s příslušenstvím tj. podiem, ambonem, sedadly pro 
kněze a asistenci, podstavcem pro kříž a velikonoční svíci a stoleček pro 
obětní dary. Všechno zhotovil z dubového dřeva p. František Trávníček, 

Okénko pro mládež 



10 

 

kostelník a terciář z Ústí nad Orlicí. Celé zařízení při dodání dubového dřeva 
přišlo na 3 000,- Kč. 

Zvony měly být ulity již k Velikonocům r. 1975, ale pro nemoc 
zvonaře jsme se jich dočkali až v říjnu 1975. S pomocí Boží jsme se dočkali 3 
nových zvonů, které nesměly být slavnostně posvěceny ve farnosti. Proto 
zvony byly posvěceny privátně v ateliéru p. Manouška v Praze na Zbraslavi 
25. října 1975 nejdůstojnějším otcem biskupem Františkem Tomáškem, 
apoštolským administrátorem pražským. Byly v tichosti zavěšeny a poprvé 
vyzváněly na Všechny svaté v památném roce 1975. 

Největší zvon v ladění G1 má na čepci odlit ornamentální pás 
sestavený z trojlístků lípy jako samostatných prvků. Pod ním je umístěn nápis 
klasickým písmem ve znění: Svatý Dominiku, světlo církve, oroduj za nás! 
Na přední straně korpusu je odlit veliký reliéf sv. Dominika, pod ním emblém 
dominikánů s heslem Veritas. Na zadní straně korpusu ve čtyřech řadách: 
Choceň z darů věřících dal ulít P. Dominik Nováček O. P. L. P 1975. Nad 
úderní částí je další nápis: Ulili Rudolf a Květa Manouškovi Zbraslav n. Vlt. 
(znaky autorů – zvonek a květina). Váha 6,5 q. 

Střední zvon v ladění A1 má na čepci úzký ornamentální pás 
květinového věnce a pod ním nápis ve znění: Blahoslavená Zdislavo, záštito 
rodin, pros za nás! Přední strana korpusu nese dvojreliéf bl. Zdislavy a 
sedícího žebráka. Pod nimi emblém s heslem Charita. Protější strana korpusu 
má nápis: Choceň, z darů věřících dal ulít P. Dominik Nováček O. P. L. P 
1975. Nad úderní částí je nápis: Ulili Rudolf a Květa Manouškovi Zbraslav n. 
Vlt. (znaky autorů – zvonek a květina). Váha 4,5 q. 

Nejmenší zvon v ladění H1 má na čepci odlit reliéfní pás 
z jednotlivých polních klasů a pod ním je nápis: Sv. Františku, vypros nám 
radost z Boha! Přední strana korpusu zvonu je zdobena velkým reliéfem sv. 
Františka s františkánským emblémem s heslem Paupertas. Protilehlá strana 
nese nápis: Choceň, z darů věřících dal ulít P. Dominik Nováček O. P. L. P 
1975. Nad úderní částí je nápis: Ulili Rudolf a Květa Manouškovi Zbraslav n. 
Vlt. (znaky autorů – zvonek a květina). Váha 360 kg. 

Všechny tři zvony jsou ulity tak, že tvoří umělecký celek svou 
kompozicí. Jsou to jedny z prvních zvonů, na kterých se podílel svou prací 
v profesi zvonařské syn Petr, třetí generace rodu Manoušků – zvonařů. Zvony 
byly elektrifikovány před Velikonocemi r. 1976 panem Kukačkou z Příbrami. 

Celkový náklad na odlití, materiál, výzdobu, zavěšení a elektrifikaci 
byl 180 000,- Kč, což byl veliký dar věřících a mezi nimi byl i dar otců 
dominikánů roztroušených po vlasti ve výši 20 000,- Kč. Ať znějí ke chvále 
Boží a k hlasu svědomí lidí, aby nikdy nebyly válkou ani umlčeny ani strženy 
nebo proměněny ve smrtonosné zbraně. 

Ještě téhož roku na podzim se začalo s opravou sedmi kapliček při 
cestě k poutnímu kostelu na Hemžích. Kapličky jsou zasvěceny sedmi 
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radostem P. Marie. Zlovolná ruka zničila u dvou kapliček dřevěná dvířka. 
Vzácné obrazy byly odvezeny na děkanství, kde pan Homolka ochotně 
provedl obnovu. 

Konec roku byl s touto statistikou: 56 pokřtěných – lidí se čím dál tím 
více bojí, 25 párů oddaných (jsou na úřadě přemlouváni, aby nechodili do 
kostela), 35 pohřbených do země a 22 rozloučení ke kremaci, z toho 27 
zaopatřených. U prvního sv. přijímání bylo celkem 8 žáků, na náboženství 
chodilo 25 dětí, protože nátlak a vyhrožování, že se děti nedostanou na školy, 
byl ještě mocnější.  

Z farní kroniky přepsala Soňa N. 

 

Milé děti, 

nastává čas, který jste asi dlouho očekávali 😊 

Užívejte tedy sluníčka, kamarádů, táborů a výletů. Jen přitom nezapomínejte, 

že se k sobě máme chovat, jak nám radil Pán Ježíš. 

Když vyškrtáte názvy symbolů, ze zbylých písmen získáte tajenku (čtěte po 

řádcích). 

 

H  O  L  U  B  I  C  E  H  D  E  S A  T  E  R  O  U 

T  R  N  O  V Á  K O  R  U  N  A  R  Á  K Ř  Í  Ž 

K A  L  I  CH  N  A  R  Y  B  A  B  E  R  Á  N  E  K 

P  R  R  A  T  O  L  E  S T  Á  Z  S V Í  C  E  D  N 

A  L  F  A  O  M  E  G  A  I  CH  L  É  B  N  Y  !   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zuzana Siegelová 
  

Okénko pro děti 
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Toto číslo sponzoruje: 

 

 

Tel.: 608 709 881 

Internetové stránky farnosti 
www.chocen.farnost.cz 

 

Uzávěrka dalšího čísla Drobečků je 8. 9. 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

