
 

     od sv. Františka 

 občasník choceňské farnosti  

prosinec 2019 
 

 

Milé sestry a bratři, 

za malou chvilku budou Vánoce. Sám Bůh se nám 

viditelně ukázal skrze tvář prostého a chudého 

Dítěte, jehož bohatstvím je láska ke všem lidem. Zrození Božího Syna, který 

přišel a stal se jedním z nás v betlémské jeskyni, přináší dar nového života 

a to úplně zdarma. 

Když jednou Pán Ježíš posílal do světa své učedníky hlásat, že se 

přiblížilo nebeské království, řekl jim: „Zadarmo jste dostali, zadarmo 

dávejte.“ (Mt 10,8) 

Tuto větu bychom mohli umístit na vánoční stromeček anebo zavěsit 

nad náš betlém. Tato věta totiž hovoří o tom, že nezištný je každý Boží dar, 

a hlavně ten dar dokonalý, kterým je Boží Syn, náš Pán Ježíš Kristus, který se 

o betlémské noci stal člověkem, jako jsme my. Tato slova nám také pomáhají 

pochopit, že naší odpovědí na toto obdarování by měl být také náš dar 

LÁSKY. 

Tento dar našeho srdce je třeba darovat Bohu prostřednictvím těch, 

kdo jsou zranění na těle a na duši. Takové lidi se srdcem naplněným smutkem 

a hořkostí i během vánočních svátků můžeme někdy potkat, i když se říká, že 

jsou to dny všeobecné radosti a dobré nálady. Křesťan se totiž nezabývá 

jenom sám sebou, ale také má oči a uši a srdce otevřené pro ty, kdo jsou 

vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. 

Pro nás, kteří věříme ve vtělení se Božího Syna, Vánoce jsou časem 

radostné víry, naděje a lásky, a také svědectvím, že Bůh miluje každého a 

právě pro každého se stal člověkem jako každý jiný člověk. Vánoce jsou také 

časem, kdy si uvědomujeme, že žeň je sice hojná, ale dělníků je málo. Málo 

je těch, kdo vtělenou Boží lásku hlásají. Málo je těch, kdo vtělenou Boží 

lásku přijímají. 

V Betlémě nejenom bylo slyšet chvalozpěv a díkuvzdání. Bylo tam 

také slyšet vyprávění o tom, co se vidělo a slyšelo. Tak to dělali betlémští 
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pastýři. Oni to všechno zdarma dostali, a tedy to všechno zdarma dávali. 

„Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.“  

Milé sestry a bratři, ať zbytek adventní doby a hlavně dobu vánoční 

prožíváme s otevřenýma očima, s otevřenýma ušima, s otevřeným srdcem pro 

Ježíše Krista, který byl, který je a který přichází, Bůh Všemohoucí.  

Ať jsme také otevření vůči těm, kdo jsou vysílení a skleslí na těle a na 

duši, kdo přestali už věřit, že život má nějaký smysl a hodnotu, že je pro ně 

nějaká budoucnost. A my jsme povoláni, abychom jim přinesli radostné a 

živé Boží slovo, které má moc křísit v nich naději na budoucnost a budit 

v nich nový život. My jsme to zadarmo dostali, zadarmo jim to také dávejme. 

o. Bogdan  
 

 Ze života farnosti – plány 
 

KALENDÁŘ FARNÍCH AKCÍ 

 

Středa 18. 12. od 14.30 do 16.00 - příležitost k svátosti smíření  

(P. Vít Horák) 

Neděle 22. 12. - mše svaté ze 4. neděle adventní (9.00 Choceň, 10.30 Koldín) 

Pondělí 23. 12. od 9.00 hod. - v kostele sv. Františka stavíme betlém 

………………………………………………………… 

Sobota 4. 1. 2020 - mariánská sobota v kostele na Hemžích  

(7.30 modlitba růžence, 8.00 mše svatá) 

Sobota 4. 1. 2020 od 10.00 hod. - žehnání tříkrálovým koledníkům  

(kostel sv. Františka) 

4. 1. – 12. 1. 2020 - Tříkrálová sbírka 

Neděle 5. 1. 2020 - Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ  

(9.00 Choceň, 10.30 Újezd – mše svaté spojené 

s žehnáním vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů) 

Sobota 18. 1. 2020 - Modrý bál v Panském domě 

………………………………………………………… 

Sobota 8. 2. 2020 v 9.00 hod. - mše svatá spojená s udílením svátosti 

pomazání nemocných (kostel sv. Františka) 

 
 

24. 12. 2019 - Štědrý den (úterý) 

16.00 Choceň  

22.00 Choceň  
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25. 12. 2019 - SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ (středa) 

                  9.00 Choceň 

                10.30 Hemže 

                12.00 Skořenice 
 

26. 12. 2019 - Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka (čtvrtek) 

 7.30 Sruby  

 9.00 Choceň 

                10.30 Újezd u Chocně 
 

29. 12. 2019 - Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

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

   9.00 Choceň 

 10.30 Bošín 

 12.00 Hemže 
 

31. 12. 2019 – Sedmý den v oktávu Narození Páně (úterý) 

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

1. 1. 2020 – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE (středa) 

   9.00 Choceň 

 10.30 Skořenice 

 12.00 Hemže  

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 
 

Na začátku ledna proběhne jubilejní 

20. Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Její 

výtěžek je určen především na podporu charitních 

služeb v našem regionu. Doporučený termín koledování 

v Královéhradecké diecéze je stanoven na 4.-12. ledna.  

6. ledna slavíme svátek „Zjevení Páně“ neboli „Tří 

králů“ a připomínáme si příchod tří mudrců do Betléma, kam se přišli 

poklonit narozenému Ježíškovi. V průběhu let vznikl z tohoto svátku lidový 

zvyk - koledovat, tedy popřát hospodáři úrodný rok a požehnat jeho dům 

a ten se na oplátku koledníkům štědře odměnil. Na tuto lidovou tradici 

navázala i Tříkrálová sbírka Charity ČR.  Malí koledníci přijdou v lednu 

k našim dveřím a zazpívají „štěstí, zdraví vinšujem vám…“ a my se můžeme 

jejich přáním nechat obdarovat.  Zároveň i tentokrát máme možnost přispět 

prostřednictvím organizací Charit potřebným.  
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„Co je pro člověka větší štěstí než štěstí někoho obdarovat?“ - Robert Walser 
 

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  

- Přímá pomoc lidem v nouzi  
 

V roce 2019 se v orlickoústeckém okrese vybralo 3.078.392,- Kč. 

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

pečovatelské službě, dále Rodinném centru Mozaika a Nízkoprahovém 

zařízení pro děti a mládež, jejichž cílem je posílení základních funkcí rodiny, 
prevence problémů v rodině, sociálního vyloučení nebo pomoc při 

začleňování dětí do kolektivu. 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.  
Markéta Drmotová, tel. 734 769 713  

  

Letošní Tříkrálová sbírka v Chocni a spádových obcích bude 

probíhat od soboty 4. ledna do neděle 12. ledna 2020. Požehnání a vyslání 

tříkrálových koledníků se uskuteční v sobotu 4. ledna 2020 v 10:00 hod. 

v místním kostele sv. Františka Serafínského. Na požehnání a vyslání 

koledníků srdečně zveme nejen vedoucí skupinek a koledníky, ale i všechny, 

kteří mají chuť se přijít podívat. 

Hedvika Nixová, místní asistentka Tříkrálové sbírky 
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MODRÝ BÁL 
 

Choceňská mládež pořádá 18. ročník benefičního plesu Modrý bál, který se 

uskuteční v sobotu 18. 1. 2020 v Panském domě v Chocni. Ples se ponese 

v duchu královské korunovační slavnosti.  

Všichni jste srdečně zváni!  

Bližší informace naleznete na sociálních sítích Modrého bálu nebo na plakátu 

v zadní části kostela. 

Madla Víchová 

 

 

Ze života farnosti – ohlédnutí 

 

CESTA DO MUŽSKÉ DUŠE 
 

Poznámka pro čtenářky: tento článek pojednává o mužích 

a nepojednává nic o ženách. Jakákoliv podobnost s ženami je čistě náhodná. 

Pokud se vás text článku dotkne, vyhrazuje si autor článku text dovysvětlit, 

odvolat, nebo vyžehlit. 

Nevím kdy a nevím jak, ale v životě jsem pochopil, že dospět a stát se 

opravdovým mužem není proces samozřejmý a nesouvisí ani s věkem či 

s plnovousem. Jsem si docela jistý, že ani porody dětí nezajistí přes noc 

přeměnu jejich otců na hotové muže. 

Použité obraty (hotový, opravdový muž) mohou mást a zdaleka 

nedokáží pojmout to, co vlastně hotový a opravdový muž je. Mužství, to je 

opravdu velmi široké téma, jeden by tomu skoro nevěřil....  

Možná i proto a možná i z úplně jiných důvodů vzniklo v naší farnosti 

před pár lety ryze chlapské společenství. Má svoje pravidla, náplň, smysl, 

atmosféru. Vidíme se co dva týdny a snažíme se vzájemně posilovat naše 

duchovní svaly, i když k tomu občas používáme i neduchovní výrazivo 

(dovolím si neuvést konkrétní příklad).  

Aby nezůstávalo jen u těchto krátkých setkání, asi jednou za rok 

společně vyjíždíme několik dní na „opuštěné místo“ (přesně tak, Ježíš to taky 

tak dělával). Letos jsme byli ve vysoko položené chatě, v sychravém 

podzimu, v drsných Jizerských horách. Bez elektřiny, jedny kamínka, suchý 

záchod, myši, prostě nádhera. Jednoduše spolu, chlapi bez „bab“, ve snaze, 

aby i „On“ byl vítán mezi námi. Byly chvíle sdílení, rozjímání, chvíle ticha, 
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strádání i nadbytku. Vpašovaly se ale i záblesky nedorozumění, netaktnosti. 

Smáli jsme se, brečeli, hráli hry, zpívali, pili vodu, pili na zdraví, slavili mše 

svaté.  

Zkrátka, v těch dnech jsme hledali cestu do své mužské duše. 

Michal Marek 

 

 

JAK PROŽÍVAT ADVENT?  

Advent je pro mnohé z nás časem přípravy na Vánoce, nákupem 

dárků, pečení cukroví a dalších materiálních věcí. Čím jsme ale starší, tím 

více si uvědomujeme, že nejde o nějaké hmotné věci, ale důležité je být 

připraven uvnitř, mít tam takzvaně ,,uklizeno“, aby všechno mohlo začít zase 

znovu s narozením Ježíše.  

Asi už jsme v našem věku vyrostli z čokoládových kalendářů, které 

odpočítávají dny do Vánoc, proto je mnohem lepší si vymyslet kalendář 

s úkoly na míru, právě pro nás, ať s úkoly, jako je úklid pokoje, nebo svátostí 

smíření. Každý malý krok směrem k Vánocům nám může být nápomocný 

k připravení se na oslavu vánočních svátků.  

Přeji mnoho štěstí a kreativity s vymyšlením úkolů!  

Klárka Šimková 

Okénko pro mládež 
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BIBLE – BOŽÍ SLOVO, CO PRO MĚ ZNAMENÁ?  

Svatý Jeroným napsal: „Kdo nezná Písmo, nezná Krista“. Možná 

bychom také mohli říci, že ti, kteří poznávají Písmo, poznávají i Krista nebo 

ještě jinak, ti, kteří milují Písmo, milují Ježíše Krista. 

Svatý Augustin prožil své obrácení, když zaslechl slova „Vezmi a čti“ 

a pak skutečně vzal Písmo, otevřel je a nalezená slova byla právě ta, která 

potřeboval pro svoji víru, pro svoje obrácení. 

Co pro mě znamená Bible, Písmo svaté? Jaká je to kniha? Proč ji čtu? 

Co mi to přináší? Čtu ji rád? Mám rád Bibli, Písmo svaté? 

Pokud si tyto nebo podobné otázky položíme, možná zjistíme, že nás 

slova obsažená v Bibli, provázejí celý život, že se s nimi setkáváme nejen při 

mši sv., při setkání ve společenství, doma v rodině, ale i v běžném životě, 

v zaměstnání.  

Možná je dobré položit si občas alespoň některé z těchto otázek. Třeba 

zjistíme, že četba Písma svatého nás přibližuje k Bohu, k Ježíši a možná si 

také uvědomíme, že pravidelná četba je jednou z možností jak být Bohu blíž. 

Každý máme svoji cestu a svůj způsob, jak žít v Boží blízkosti.  

První zkušenost s Božím slovem, s Písmem svatým nám často 

zprostředkovali naši rodiče nebo prarodiče. Kdo tuto možnost dostal, byl 

nezaslouženě obdarován. Kdo ji nedostal, a přesto si cestu našel, byl vlastně 

taky obdarován, ale musel projít obtížnější cestou.  

Doma jsme měli Bibli, kterou si každý mohl půjčit a číst. Také jsme 

měli Písmo svaté Nového zákona. Evangelia a Skutky apoštolů jsou snadnější 

k pochopení. V té době jsme byli děti a děti potřebují příběhy a vzory. 

Nikdy nezapomenu na okamžiky, kdy babička s dědečkem usedali ke 

stolu a četli svoji starou Bibli. Také nezapomenu na odpolední chvíle, kdy se 

pravidelně společně modlili růženec. 

První vlastní Písmo svaté NZ jsem dostal od babičky a dodnes je to 

pro mě velká cennost. Mít svůj Nový zákon bylo něco, čeho si člověk 

považoval. V té době se jednalo o vzácnost. Mít možnost si večer u lampičky 

chvíli číst … to byl velký dar. 

Když u nás vyšla po dlouhé době kompletní Bible, Písmo svaté 

Starého i Nového zákona, ekumenický překlad, byla to velká událost.   

Zamyšlení 
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V té době jsme se o nedělích scházeli v malém společenství, které 

vedl P. Jiří Škoda, a četli jsme si v Bibli. Jirka nás zasvěcoval do textu. 

Chvíle s Písmem svatým jsme doplňovali písněmi a fotbalem. 

Nemohu nevzpomenout na obrázkové Bible, o které jsme si mohli 

napsat do zahraničí za známých podmínek, nikoli za peníze. Říkali jsme jim 

„jugoslávské“ Bible.  Díky za ně. Dnes my tuto službu můžeme vrátit našim 

bližním v zemích, kde je Biblí nedostatek. 

Před lety, ještě v době studia na střední škole, jsem od strýčka dostal 

malý brožovaný Nový zákon. Byl mi tak milý a cenný, že jsem ho nosil celou 

vojenskou službu v kapse u saka. Dodnes ho mám u sebe. Čtu si v něm rád. 

Připomíná mi také hezké i těžké chvíle dvouleté služby.  

Před několika lety vyšel nový překlad Písma svatého, jmenuje se 

Bible 21. Současně s knihou byla a dodnes je k dispozici zvuková verze 

Nového zákona. Kdo rád poslouchá nebo tráví hodně času na cestách, může 

využít i tuto možnost setkání se s Božím slovem. 

Nedávno byl také vydán první kompletní český překlad Jeruzalémské 

Bible, která je vyhlášená svým poznámkovým aparátem. Tato Bible je úzce 

spjata s Jeruzalémskou biblickou školou. 

V současné době naši biblisté pracují na novém kompletním překladu 

Písma svatého, který vychází z Bognerova liturgického překladu. Texty 

tohoto překladu slyšíme při každé mši svaté.  

Už jsem jednou zmínil větu „Vezmi a čti“. Existuje malá knížečka, 

jmenuje se „Světlem pro mé nohy je tvé slovo“, která obsahuje rozpis 

biblických textů, který je uspořádán jako návod na přečtení Bible během 

jednoho roku, případně dvou let. 

Na závěr jen pár slov. Chtěl jsem se podělit o radosti, o vzpomínky, 

o informace, ale chtěl jsem se podělit i o nezdary a o chyby, ne vždy se vše 

daří. 

S Bohem se setkáváme při mši svaté prostřednictvím Božího slova 

a v Eucharistii. Jsou to veliké věci, společně dostáváme velké dary. Díky. 

Doma si můžeme najít svůj koutek a taky svůj čas (není to vůbec 

jednoduché ani snadné, často nás to hodně stojí), kdy si otevřeme Písmo 

svaté, Bibli a Boží slovo nás může potěšit ve starosti, utěšit ve smutku nebo 

jen prostě uklidnit, ale i povzbudit, nasměrovat na cestu, motivovat 

k rozhodnutí, přiblížit k Bohu, k Ježíši. Za to velký dík. 

Martin Filip 
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Z farní kroniky 
 

Rok 1977 
Nastal rok 1977 pro Choceň významný, ježto se slavilo 750 let 

založení města. Věřící se členy ČSL na panelu, který byl vystaven v městské 
knihovně ve výkladní skříni, vyčíslili svůj dar městu k jeho zkrášlení 
a zachování historických památek jak v brigádnicky odpracovaných hodinách 
zdarma, tak ve finančních nákladech ze sbírek a ze státního příspěvku za 
celou farnost od roku 1968 – 1977 za uplynulých 10 let. Vždyť záslužnost 
údržby církevních památek, které mají hodnotu nevyčíslitelnou historickou, 
jest pro město i okolí a tudíž i pro národní kulturu veliká – aby bylo 
zachováno dědictví otců, nejen materiálně, ale i duchovně a kulturně a naše 
činnost se zkrášlením a zdokonalením odkazem pokolením budoucím. 
Přehled prací a výdajů od roku 1968 za dp. děkana Františka Beneše do roku 
1972, kdy nastoupil jeho nástupce P. Dominik Antonín Nováček. 

Generální oprava děkanského kostela v Chocni dle faktur – náklady – 
613 315,- Kčs, odpracováno zdarma 7 543 brigádnických hodin a 3 450 hod. 
placených á 15,- Kčs, tj. 5 170,- Kčs. Mimoto udržovací práce na kostelech 
Hemže dle faktur 31 459,- Kčs a odpracováno 1 256 hod. zdarma. Na kostele 
v Běstovicích 63 057,- Kčs a odpracováno 2 157 hod. zdarma. Výlohy za 
stravování brigádníků, kteří pracovali zdarma, činily 7 314,- Kčs, takže za dp. 
děkana Beneše od r. 1968 do 1. 5. 1972 bylo vynaloženo finančně 766 895,- 
Kčs, načež stát p. děkanovi přispěl částkou asi 400 000,- Kčs.  Odpracováno 
bylo celkem placených i neplacených hodin 6 863. Rok 1977 byl velmi 
náročný, jednak na dokončení oprav v Běstovicích a jednak naplánovaných 
prací nové krytiny na kostele na Hemžích a kostele ve Slatině u Vysokého 
Mýta. Proto hned s otevřením jara v měsíci dubnu se započalo s pracemi, jimž 
se věnovali věřící s horlivostí a obětavostí. Nejprve bylo dokončeno 
oplechování a nátěry báně v Běstovicích a odvezeno lešení. Zde měl zásluhu 
o sehnání materiálu a pokrývačů p. Miroslav Šeda, býv. předseda JZD 
v Běstovicích. Vedle farníků rodiny Kopsových a Prachařových sem chodili 
pomáhat farníci z Chocně, zvláště František Nováček, důchodce, elektrikář, 
který odpracoval zde mnoho hodin. 

V květnu se odvezl materiál z Běstovic a z Chocně na Hemže, kde 
tento poutní kostel potřeboval výměnu krytiny a oplechování atiky a úžlabí. 
Veliká plocha, výška kostela byly náročnými požadavky pro pracující 
brigádníky a pokrývače. Obětavost farníků z Hemží z několika rodin 
a obětavost choceňských milovníků poutního kostela se zasloužila, že už 
koncem září byly práce na kostele hotovy a dokonce i 3 kaple s hrobkami 
kněží byly přikryty alespoň lepenkou, aby to bylo dokončeno v příštím roce, 
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ještě nebyl k dostání černý eternit. Atika byla oplechována měděným 
plechem, ježto nejvíce je vystavena povětrnostním živlům. Odpracováno bylo 
celkem asi 3 950 hodin brigádnicky a materiál s placenou prací si vyžádal 
náklad 95 000,- Kčs. Státní příspěvek byl poskytnut ve výši 45 000,- Kčs. 
Sotva se koncem září dokončila oprava kostela na Hemžích, odvezl se 
materiál na lešení a materiál na výměnu krytiny, která byla přímo 
v havarijním stavu, do Slatiny u Vys. Mýta, na filiální kostel sv. Petra a 
Pavla. Nesnáz byla tu v tom, že obec je z většiny nevěřící, že nebyl zájem ani 
přispět ani pomoci zachovat tuto dominující památku, jež vévodí celému 
okolí. Kromě rodiny Houdkových, kde pan kostelník pomáhal, a rodiny 
Švejdových, kde z rodiny pomáhali Čihákovi z Chocně, přijížděli brigádníci 
z Chocně, aby se pokryl kostel alespoň ošalováním prkny a přikrytím 
lepenkou. Ostatní práce budou dokončeny v příštím roce pokrytím eternitem, 
kterého je nedostatek. Oprava si vyžádala za materiál, placené práce a odvozy 
32 000,- Kčs. Ježto kostelík není v záznamu památkově chráněných objektů, 
což je kupodivu, protože počátky kostela sahají do 14. století, všechny 
náklady se hradí ze sbírek choceňských, protože farnost Zámrsk je 
nesoběstačná. V Zámrsku byla natřena báň kostela a oplechování v ceně 
14 000,- Kčs, což bylo hrazeno rovněž ze sbírek choceňských. Farnost 
Zámrsk – Slatina jsou nábožensky mrtvé farnosti.  

Velikou pomoc zvláště ve shánění nedostatkového materiálu poskytl 
pan Jiří Novák, předseda ČSL, který věnoval všem opravám i svou prací 
velikou pozornost. Všem dobrodincům budiž za to dík, požehnání a odměna 
od Pána. A tak v kolika akcích se přiblížil konec roku a bilancování nejen 
práce, ale i finanční a funkcí duchovní správy. 

Za rok  1977 bylo pokřtěno 82 dětí v Chocni a 2 děti v Zámrsku, 
oddáno bylo jen 10 párů, kteří posvětili požehnáním své manželské spojení. 
Pohřbeno bylo do země 33 farníků z choceňské farnosti a 3 farníci z farnosti 
zámrské, rozloučení po kremaci bylo celkem 16. Ze zemřelých bylo jen 
9 zaopatřených a mimo to v 18 případech byla udělena svátost nemocných. 
Svatých přijímání bylo podáno 14 469 a u prvního sv. přijímání byly jen 
3 děti, které jsou skutečně hrdiny jako v prvních dobách křesťanských. Do 
náboženství se přihlásilo celkem 22 dětí, opět více než loni. Obětavost 
věřících ve sbírkách pro řádné hospodaření vynesla 13 799,- Kčs a pro 
mimořádné opravy 40 018,- Kčs. Kapitulní konzistoři se dluží 17 000,- Kčs, 
které byly vypůjčeny ze svépomocného fondu. Nedělních mší sv. bylo 
odslouženo 216 a všedního dne bylo odslouženo celkem 337 mší sv. Ve 
dnech 6. – 10. června 1977 se konala všenáboženská světová konference za 
trvalý mír, odzbrojení a spravedlivé vztahy mezi národy, jíž se zúčastnili i 
duchovní řím.-katol. církve, kteří vydali s Ekumenickou radou církví a 
s ordináři řím. katol. výzvu ke světu a lidem za trvalý mír. 
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Za 5 let působení duchovního správce byl pro onemocnění a pobyt 
v nemocnicích a lázeňském léčení zastupován dp. P. Bartolomějem 
Kulhavým O. P. z Knířova a dp. Karlem Trubákem z Horního Jelení. 

Z farní kroniky přepsala Soňa N. 

 

Milé děti, 

jak určitě víte, právě prožíváme období, které se nazývá advent. Je to začátek 

liturgického roku a má ___ neděle, které znázorňují 4 __________ na 

adventním věnci. V tomto čase se připravujeme na Vánoce - pečeme cukroví, 

uklízíme a neměli bychom rozhodně zapomínat připravovat i svá srdce na 

příchod Pána Ježíše. (Zkus v obrázcích najít 10 rozdílů). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzka Siegelová 

Okénko pro děti 
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Toto číslo sponzoruje: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetové stránky farnosti 
www.chocen.farnost.cz 

 

Uzávěrka dalšího čísla Drobečků je 9. 2. 2020. 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.  
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