
 

     od sv. Františka 

 občasník choceňské farnosti  

září 2019 
 

 

Milé sestry a bratři, 

v neděli 1. 9. jsme prožili FARNÍ DEN, okrášlený 

pěkným programem a nádherným počasím. A pak 

začal nový školní a katechetický rok, po kterém někteří toužili celé léto, a 

někteří ne. Ten nový školní a katechetický rok brzy skončí, za 10 měsíců. 

I znovu se někteří budou těšit na prázdniny a někteří ne. A tak kolem dokola. 

„Všechno má totiž svůj čas a každá věc pod sluncem má určenou chvíli.“ 

(Kazatel 3,1). 

Je ale NĚKDO, kdo je nad veškerým časem a kdo se nemění jako 

počasí, NĚKDO, který je stejný včera, dnes a navěky. 

Je to BŮH, náš OTEC v nebesích, který poslal svého jednorozeného 

Syna Ježíše Krista, abychom poznali živého a pravého Boha. 

Abychom si Ho zamilovali celým srdcem a celou duší a ze všech sil. 

Abychom přijali Jeho plán vůči celému světu a svému životu. Abychom 

pochopili, že Boží slovo je plné života a síly a světla.  Abychom si uvědomili, 

že všechno, co Otec zamýšlí, co říká a dělá, je jenom pro naše a moje dobro.   

Abychom porozuměli Jeho přikázáním, která jsou cestou k životu a 

svobodě.  Papež František během generální audience ve Vatikánu dne 21. 11. 

2018 řekl: „Mějme na paměti, že všechna přikázání mají za cíl ukázat hranice 

života, meze, za nimiž člověk narušením svého vztahu k Bohu ničí sám sebe i 

bližního. Pokud jdeš dál, ničíš vztah k Bohu a tudíž i s druhými. A signalizují 

to přikázání. To poslední klade důraz na skutečnost, že všechna přestoupení 

vznikají ze společného vnitřního kořene: zlé tužby. Všechny hříchy se rodí ze 

špatné tužby, všechny začínají hnutím v srdci a na této vlně končí nějakým 

přestupkem. Nikoli však formálním přestupkem zákona, nýbrž přestupkem, 

kterým zraňujeme sebe i druhé. 

Výslovně to říká v evangeliu Pán Ježíš: ‚Z nitra totiž, ze srdce lidí, 

vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, 
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zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost. Všechno to zlé 

vychází z nitra a člověka poskvrňuje.‘ (Mk 7,21-23) … 

Marné je myslet si, že se můžeme napravit sami, aniž bychom dostali 

Ducha svatého. Marné je myslet si, že svoje srdce očistíme titánským úsilím 

své vlastní vůle. To není možné. Je třeba se otevřít vztahu k Bohu, v pravdě a 

svobodě. Jedině tak mohou naše námahy přinášet plody, neboť Duch svatý 

nás povede vpřed … 

Jedině Bůh je schopen obnovit naše srdce, pod podmínkou, že my 

otevřeme svoje srdce Jemu. To je jediná podmínka. On učiní všechno, ale 

musíme otevřít srdce.“ 

Milé sestry a bratři, během toho nového školního a katechetického 

roku budeme tedy otevírat svá srdce Duchu svatému, Božímu světlu a Boží 

moci. Budeme to dělat proto, abychom poznali, že jenom Duch svatý může 

proměnit a obnovit naše srdce. Budeme to dělat proto, abychom pochopili, že 

„všecka Boží přikázání jsou shrnuta v tomto: Miluj svého bližního jako sám 

sebe. Láska bližnímu neubližuje. Naplněním Božích přikázání je tedy 

LÁSKA.“ (Řím 13,9-10). 

o. Bogdan  

 

 Ze života farnosti – plány 
 

KALENDÁŘ FARNÍCH AKCÍ 

 

Sobota 28. 9. – Slavnost sv. Václava 

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

………………………………………………………… 

Neděle 6. 10. – Choceň – posvícení 

Neděle 6. 10. – Hemže – benefiční koncert 16.30 hod. 

Čtvrtek 10. 10. – Choceň – vikariátní setkání kněží, mše sv. 9.00 hod. 

………………………………………………………… 

Pátek 1. 11. – Slavnost Všech svatých 

Sobota 2. 11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

Neděle 24. 11. – Slavnost Ježíše Krista Krále 

………………………………………………………… 

Neděle 1. 12. – 1. neděle adventní (žehnání adventních věnců)  
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Plánujeme: 6. 5. – 10. 5. 2020 poutní zájezd do Assisi k svatému Františkovi 

a k svaté Kláře.  

 

 

Hudební podvečer  

Hemže 2019 
 

v neděli 6. října 2019 v 16:30 
 

Nadační fond Josefa Luxe Vás zve na benefiční koncert 
 

Jiřího Pavlici 
 

v  kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích u Chocně 
 

Výtěžek dobrovolného vstupného bude použit na Program podpory 

etické výchovy na základních a středních školách. 

www.fondlux.cz 

 

Ze života farnosti – ohlédnutí 

 

FARNÍ DEN 2019 
  

V neděli 1. září 2019 se uskutečnil náš farní den. Program byl velmi 

pestrý a zajímavý, počasí nám přálo. Vše začalo mší svatou a společným 

focením naší farnosti (všech, kdo mohli přijít) v amfiteátru na farní zahradě.  

Po úvodním slově otce Bogdana se o propojení jednotlivých částí 

programu vtipným slovem postaral Miloš Vích. Nechyběly hudební a taneční 

vstupy dětí z naší farnosti, životní příběh naší farnice paní Pavlíny Kužmové, 

veselá scénka „Spáči“, kterou sehráli naši mladí muži a která nás svým 

nápadem a vtipem skvěle pobavila.  

Ve zrekonstruovaném farním sále běžel filmový dokument 

o událostech a průběhu sametové revoluce na podzim roku 1989 v Chocni. Na 

tento velmi zajímavý film navazovala dvě pásma, která přiblížila 

a zdokumentovala rekonstrukci střechy kostela sv. Františka Serafínského 

a velmi potřebnou opravu části fary v přízemí, která umožní, aby 

zrekonstruované prostory mohly znovu dobře sloužit. Pásma fotografií 

oživená přibližováním a pohybem obrazů a vtipně doplněná hudbou, slovem 
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a známými „hláškami“ z filmů Ať žijí duchové a Na samotě u lesa byla velmi 

zajímavá a zaujala všechny, kdo je viděli.   

Po dobrém obědě následoval fotbalový turnaj a společné chvíle, které 

byly vyplněny rozhovory v příjemné atmosféře farního společenství. 

Vřelé díky našemu otci Bogdanovi a všem, opravdu všem, kteří se 

jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě programu, na přípravě prostor na 

faře i na farní zahradě, na průběhu programu, na zajištění pečiva, cukroví, 

slaných dobrot, voňavé kávy, nápojů, příjemné a milé obsluhy, na zajištění 

oběda, i vám všem, kdo jste pomáhali s úklidem po skončení farního dne. 

Díky za tuto velmi povedenou farní akci. 

Martin Filip  
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UP2ME 
  

Od února do června 

letošního roku jsme měli možnost 

provést jedenáct mladých lidí 

kursem UP2Me. Desetkrát jsme se 

v nedělní podvečer sešli na faře, 

abychom společně prošli tématy 

emocí, sexuality a vztahů.  Pracovat 

s tak zodpovědnými, pravdivými a 

pevně věřícími lidmi pro nás bylo velkou radostí i obohacením. Během kurzu 

jsme si opakovaně uvědomovali, že setkání neděláme pro zábavu, ale pro 

zodpovědné zastavení se u těžkých témat života společnosti i každého z nás. 

Chtěli bychom poděkovat hnutí Focolare za projekt, rodičům dětí za důvěru, 

Šárce Markové za odbornou přednášku, manželům Filipovým, Víchovým 

a Diblíkovým za návštěvu s osobním svědectvím a v neposlední řadě 

Bogdanovi za podporu a faru.  

Markéta a Milan Jiroutovi 

 

 

VYZKOUŠEJME NĚCO NOVÉHO! 
  

Letošní léto bylo přímo plné duchovních akcí pro mladé lidi, rádi 

bychom vám přiblížili našima očima, jak jsme je prožívali my. 

 

Taneční týden 

Letos jsme měli možnost protančit okolo světa za jeden jediný týden. 

Jako vždy se choceňská parta zúčastnila tanečního týdne na Vesmíru. Naučili 

jsme se nové choreografie a oprášili i ty starší. Nebyla nouze o pohyb a 

společně strávené chvíle. Místní obyvatele jsme jako každoročně potěšili 

flashmobem na hlavní silnici. Sami sebe jsme pak těšili tím, že jsme každý 

den měli možnost se protancovat k blízkému setkání s Bohem v modlitbě. 

Týden jsme zakončili parádním galavečerem, na kterém nebyla 

o zábavu nouze. Rozhodně jsme se nenudili, boty úspěšně prošlapali a tanec 

si naplno užili! 

Madla Víchová 

Okénko pro mládež 
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Týden identity 

Když jsem jela na týden identity, netušila jsem, co od toho čekat. 

Nejdříve jsem zjistila, že tam není nikdo známý, ale nakonec jsem odjížděla 

s novými kamarády. Během týdne jsme poslouchali přednášky, účastnili se 

workshopů, odpovídali jsme si na otázky týkající se mužství a ženství, o naší 

identitě nebo o našem vztahu s Bohem. Jeden den dokonce kluci strávili na 

pochodu a nocováním v lese, zatímco my holky jsme trávily čas společně na 

Vesmíru. Nejlepšími zážitky byla animovaná mše a moment, kdy kluci 

napsali dopisy nám a my zase klukům o tom, čeho si na druhém pohlaví 

vážíme.  

Anežka Vávrová  

 

Sportovní týden 

Tento týden je skvělým zakončením prázdnin a skvělým psychickým 

oddechem před školním rokem. Chyba je si myslet, že tam člověk nabere 

energii. Týdne se mohou účastnit i ti, kteří nejsou velkými milovníky sportu, 

i tak si člověk může celou akci užít. Nejvíce se mi líbilo ringo nebo šestiskok. 

Mezi dalšími sporty jsme si vyzkoušeli třeba dreamgame, fotbal, volejbal 

nebo skok přes švihadlo. Celá akce byla zakončena velkou noční fotbalovou 

show, kde se dokonce i plival oheň. Pokud si chcete na konec prázdnin 

zasportovat, určitě vyrazte na sporťák příští rok s námi! 

Eliška Jiroutová  

 

Tábor JUMP XL 

Letos jsem se konečně po několika letech rozhodla vyrazit na 

křesťanský tábor JUMP, který se koná v Kostelním Vydří. Akce se účastní 

každý rok asi 200 lidí ve věku 18-23 let (je i mladší pro 15-18 let). Celý týden 

jsou přes dopoledne přednášky na různá duchovní témata, které se potom 

rozebírají s vaším klanem (věkově podobnou skupinou, se kterou trávíte asi 

nejvíce času, a kmotry, kteří jednotlivé skupinky vedou). Přes odpoledne jsou 

potom volitelné skupinky se sporty nebo rukodělnými pracemi. Každý večer 

je potom zakončen jiným druhem modlitby a večerníčkem se zprávami. Aby 

všechny klany utužily týmového ducha, během týdne se koná i klání klanů a 

Jumpcross, kdy jednotlivé skupinky soutěží mezi sebou. Pokud chcete 

načerpat energii, seznámit se s novými lidmi, a hlavně velmi intenzivně cítit 

a prohloubit vztah s Bohem je Jump skvělou příležitostí. Člověk po týdnu 

odjíždí nabitý nepopsatelnou energií.  

Klára Šimková 
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Celostátní setkání animátorů 2019 

Všechny Vás moc zdravím. Ráda bych Vám přiblížila Celostátní 

setkání animátorů, které proběhlo v Chotěboři od 13. do 18. srpna 2019 

a kterého jsem se účastnila.  

Animátor je člověk, který nabídl své služby Pánu Bohu a chce 

doprovázet mladé lidi na cestě k Němu.  

Cílem celostátních setkání animátorů je jejich zdokonalování se ve své 

službě a načerpání inspirace pro práci s mladými. Motem letošního setkání se 

stalo „S Janem za Ježíšem“, a proto jsme se po celou dobu snažili přiblížit 

Pánu Ježíši poznáváním jeho milovaného apoštola sv. Jana evangelisty. 

Navštívilo nás několik otců biskupů, kteří nás doprovázeli při mších 

svatých a povzbuzovali nás svým slovem. Stále nám byli k dispozici kněží a 

přijelo i mnoho řeholnic. 

Dopolední a odpolední program zahrnoval takzvané laboratoře, které 

byly zaměřeny na oblasti: společenství, evangelizace, média, modlitba, 

komunikace, grafika & vizuál, hudba a selfmanagement. Měli jsme možnost 

dozvědět se mnoho nového ze dvou oblastí, které jsme si sami vybrali.  

Každý večer jsme měli pestrou nabídku programu – mohli jsme ho 

strávit v kostele za zpěvu písní Taizé, večerem chval, křížovou cestou… 

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie jsme prožili s kapelou Kapři.  

Pro mě 

osobně byl 

nejkrásnější zážitek 

sobotní vigilie 

v parčíku u kaple 

Povýšení Svatého 

kříže. Pan biskup 

David a ještě 

několik lidí zde 

měli svědectví. Za 

tmy jsme měli 

ojedinělou 

příležitost strávit čas pouze s Pánem Bohem a všechny své modlitby jsme 

poté odevzdali v přímluvách. Program vyvrcholil krásnou adorací. 

V neděli po mši svaté jsme se rozjeli do svých domovů. Myslím si, že 

jsme načerpali mnoho sil, a doufám, že to budeme schopni předávat dál. 

Anička Filipová 
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Desatero 
 

Bůh si přeje tvoje štěstí. 

A také to, aby ostatní lidé byli šťastní. 

Občas je to hodně těžké.  

Bůh ti ukazuje, jak na to: 

proto tu jsou jeho přikázání, 

abychom se mohli svobodně rozhodnout pro dobro. 

Boží přikázání nám pomáhají 

tak jako pravidla při hře. 

 

Hrát dobře fotbal je možné jen za předpokladu, 

že známe pravidla hry. 

I pro život existují pravidla, 

která musíme znát: ten, kdo je chamtivý,   

kdo lže, kdo hraje falešně a nefér, 

ten, kdo krade nebo šikanuje druhé, 

dopouští se ošklivých faulů. 

 

Teror, utlačování, vykořisťování, 

loupeže a vraždy jsou strašlivé zločiny. 

Tohle všechno ničí svět. 

Jsou horší než všechno, za co si fotbalista 

vyslouží od rozhodčího červenou kartu nebo 

střídačku. 

Trpí tím především chudí a slabí. 

Boží přikázání je chrání. 

Přikázání tě někdy ochraňují před tebou samým. 

 

Bůh dal izraelskému lidu deset přikázání. 

Jsou to pravidla dobrého soužití. 

Ježíš všechna tato přikázání shrnul  

do jediné věty: 

„Miluj Pána, svého Boha, 

celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou 

i celou svou myslí, 

a svého bližního jako sám sebe.“ (Lk 10,27) 
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Ježíš si dokonce přeje, abychom milovali své nepřátele: 

„Ale říkám vám: Milujte své nepřátele, 

prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, 

žehnejte těm, kdo vás proklínají, 

modlete se za ty, kdo vám ubližují. 

Tomu, kdo tě udeří do tváře, 

nastav i druhou; 

kdo ti bere plášť, 

tomu neodpírej ani šaty!“ (Lk 6,27-29) 

 

DESET PRAVIDEL HRY   

Dá se Desatero převést  

do „moderního“ jazyka? 

Zkus to sám! 

Jak bys to řekl vlastními slovy?  
 

1.  Bůh se skvěle vyzná. 

On říká věci tak, jak jsou. 

Není nikdo důležitější než on. 
 

2.  Nevykládej o Bohu hloupé vtipy 

a nikoho neposílej k čertu. 
 

3.  Vydechni si u Boha! 
 

4.  Měj úctu k rodičům! 
 

5.  Nesnaž se nikoho vyřídit. 

Nebo dokonce zabít. 

Nikoho bezdůvodně nemlať!  

Nevracej ránu! 
 

6.  V manželství dodržuj svůj slib věrnosti. 
 

7.  Neber si, co ti nepatří! 

Už žádné nelegální stahování! 
 

8.  Nelži! Neudávej! 
 

9.&10. Prostě nemůžeš 

mít všechno, jasný?!              Převzato z Youcat pro děti  
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Z farní kroniky 
 

Otevřel se rok 1976 – s přicházejícím jarem byly dokončeny kapličky 

– oplechování, nátěry, omítka, odvodnění, vybílení a zasazení renovovaných 

obrazů. Práce si vyžádala mnoho brigádnických hodin a celkem 35 000,- Kčs 

za materiál a práce řemeslné. Jsou ozdobou v aleji, kudy chodili poutníci 

o mariánských svátcích, a i když musely umlknout zpěvy, přeci jen troška 

věrných Hemžím zůstala. Na kapličky byl dán státní příspěvek 10 000,- Kčs, 

jakožto na historickou památku II. třídy. 

Sotva se dokončily kapličky, zemřel po těžké nemoci veliký 

dobrodinec našich kostelů rukama i srdcem p. Karel Šeda. Oplakává ho celá 

farní osada a jeho jméno zasluhuje památky i u lidí. 

Koncem léta bylo započato s opravou kostela v Běstovicích. Stará 

krytina byla nahrazena novou eternitovou, provedeno oplechování báně 

a vyměněny všechny žlaby. Lidí na práci ubývá, mladí nemají zájem, už jsou 

vychováváni ateisticky a střední generace je zavalena pracemi. Práce si 

vyžádala nákladu 60 000,- Kčs, což byl příspěvek od státu na historickou 

památku. Ve vnitřku kostela byl hlavní oltář zachvácen mohutně houbou, 

takže celý spodek musel být odstraněn a spálen a ponechán v jednoduché 

úpravě jen vrch oltáře s obrazem Všech svatých, patrocinium kostela. Nápis: 

Tento oltář jest zhotoven v dílně na kostelní práce a pozlacovačství Antonína 

Nováka ve Vys. Mýtě L. P. 1901 a vysvěcen 1. 1. 1901. Tento nápis se 

zachoval na svatostánku. V práci se bude muset pokračovat. 

V tomto roce byla pořízena přípojka z městského vodovodu pro 

budovu děkanství. Náklad na vodovodní přípojku asi 2 500,- Kčs. Také 

v tomto roce vyšel z této farnosti kněz Miroslav Šimáček, který byl vysvěcen 

v Praze nejdůstojnějším p. biskupem Ferancem 26. 6. 1976 u sv. Víta. Protože 

nemohl míti primici zde, měl svou první mši sv. 3. července 1976 u sv. Cyrila 

a Metoděje v Praze v Karlíně za účasti našich farníků. Protože nedostal státní 

souhlas pro východočeský kraj, je mimo diecézi jako kancelista při 

litoměřické diecézi. 

Vyšší tlak znemožňující náboženství ve škole a pranýřující rodiče 

u jejich zaměstnavatelů způsobil, že na obou školách bylo na náboženství 

přihlášeno jen 17 dětí.  

Místa v kostele se prázdní, protože staří vychovaní v náboženství 

odcházejí, střední generace se bojí a mládež už je vychována ateisticky. Jen 

Bůh ví, kam to povede. 
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Po náročných opravách skončil rok 1976 a statistika duchovního a 

náboženského života vykazovalo toto: Bylo pokřtěno 65 dětí a oddáno bylo 

25 párů k manželskému posvěcení. Z farní osady odešlo na věčnost 47 

věřících, kteří byli pohřbeni do země a s 27 věřícími jsme se rozloučili – 

kremace. Sv. přijímání bylo celkem za rok asi 15 000. U prvního sv. přijímání 

bylo jen 6 dětí. Ze zemřelých bylo připraveno sv. svátostmi nemocných jen 

13 věřících. 

Celkem ve farnosti i se Zámrskem, kde bylo pokřtěno 6 dětí, oddán 

nikdo a zemřelých 6 bez zaopatření, bylo odslouženo 570 mší sv. 

s promluvami. Mimoto pro děti byla každou sobotu o ½ 8 hodině mše sv. 

s katechezí v kostele, jichž se zúčastnilo průměrně 20 – 30 dětí. Na sbírkách a 

darech bylo přijato pro řádné hospodaření a provoz bohoslužeb 12 728,- Kčs. 

V roce 1976 přispěl stát na náročné opravy částkou 25 000,- Kčs. Všem 

dárcům dík a požehnání. 
Z farní kroniky přepsala Soňa N. 

 

Milé děti, 

v příštím týdnu budeme v České republice slavit státní svátek. Světec, který 

má v tento den svátek, pocházel z rodu Přemyslovců, byl synem knížete 

Vratislava a Drahomíry. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ je vzorem 

křesťanského panovníka, svatosti a vzdělanosti.  

Po vyluštění mobilní šifry se dozvíte (nebo si ověříte) jméno světce. 
 
 

 
 

 

7777 888 2 8 999     888 2 222 555 2 888 

 

Zuzka Siegelová 

Okénko pro děti 
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Toto číslo sponzoruje: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetové stránky farnosti 
www.chocen.farnost.cz 

 

Uzávěrka dalšího čísla Drobečků je 1. 12. 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). Ilustrace: Marie Filipová. Drobečky připravili: Martina Krsková, 

Tomáš Nix.  

mailto:drobecky@seznam.cz

