
 

     od sv. Františka 

 občasník choceňské farnosti  

únor 2020 
 

 

Milé sestry a bratři,  

prostřednictvím Matky církve nám Pán Bůh každý 

rok dává možnost „připravovat se ve zbožnosti a 

horlivé lásce na slavnost velikonočních tajemství (…) v nich rosteme 

k plnosti synovství skrze našeho Pána Ježíše Krista“ (srov. První preface 

postní). 

Za tři dny, na Popeleční středu, nám Pán Ježíš Kristus ukáže tři cesty 

k duchovní obnově: modlitbu, almužnu a půst. Řekne nám, jak po těchto 

cestách máme chodit, aby to mělo smysl, hodnotu a záslužnost před Bohem, 

naším Otcem v nebesích, který vidí všechno, i to, co je skryté. Řekne nám, 

jak po těch cestách máme chodit, aby nás modlitba zavedla k Bohu, almužna 

k druhým lidem a půst aby nám dovolil najít cestu k sobě samému. Řekne 

nám, že po těch cestách máme chodit nenápadně, že nikdo nemusí vědět, kam 

jdeme a kde jsme. Bůh to ví a to vystačí. 

Na těch cestách nebude ale jen klid a pohodlí a krásně po rovině. Tyto cesty 

často, a možná že vždy, vedou vzhůru, do kopce. A k tomu ještě budeme 

z nich sváděni na scestí. Anebo budeme na nich prožívat různá pokušení jít 

zkratkou, jinou, pohodlnější, méně náročnou cestou. 

Pamatujme tehdy, že každé pokušení je lež a podvod.  

Pamatujme, že hřích není zajímavější než Bůh. 

Pamatujme, že Bůh může nám dát nekonečně více než to, co nám nabízí 

pokušitel. 

A nezapomínejme nikdy na to, že pro člověka největším dobrem je přátelství 

s Bohem. 

Nebojme se! Po těch cestách chodil sám Pán Ježíš. A došel svého cíle. To 

proto, jak čteme v listě Židům (4. a 5. kapitola), Kristus má soucit s námi, 

slabými. On je schopen cítit s chybujícími a bloudícími. On sám byl totiž 

vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy se nedopustil hříchu. On, 

ačkoli to byl Syn Boží, naučil se svým utrpením, co znamená dokonalá 
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poslušnost. A když v té zkoušce obstál, stal se pro všechny, kdo se mu 

odevzdávají, zdrojem útěchy a ochrany a příčinou věčné spásy.  

A jako vynikající velekněz a nejlepší průvodce do nebe, nás po těch 

pozemských cestách bezpečně povede skrze svého Svatého Ducha, kterého 

nám daroval. 

o. Bogdan 
 

 Ze života farnosti – plány 
 

KALENDÁŘ FARNÍCH AKCÍ 

26. 2. - Popeleční středa 

19. 3. - Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie 

25. 3. - Slavnost Zvěstování Páně 

28. 3. - Postní duchovní obnova 

  5. 4. - Květná neděle 

  9. 4. - Zelený čtvrtek 

10. 4. - Velký pátek (10.00 hod. - křížová cesta 

 15.00 hod. - Velkopáteční obřady)  

11. 4. - Bílá sobota 

12. 4. - Slavnost ZMTRVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

  1. 5. - Pěší pouť na Homol 

6. -10. 5. - Poutní zájezd do Assisi 

16. 5. - Hradec Králové – katedrála Svatého Ducha – kněžské svěcení  

17. 5. - Slavnost 1. svatého přijímání 

21. 5. - Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ (Sruby - pouť) 

23. 5. - Choceň PRIMICE 

30. 5. - Pouť dětí  

31. 5. - Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

  5. 6. - Noc kostelů 

  7. 6. - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

14. 6. - Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ 

19. 6. - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

21. 6. - Prázdniny nanečisto 

24. 6. - Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 

26 - 28. 6. - Víkend s dětmi 

29. 6. - Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ                         

15. -  22. 8. - Farní tábor 
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 Ze života farnosti – ohlédnutí 

 

ZEMŘELÍ V ROCE 2019 
 

FRANTIŠEK NAVRÁTIL 

VĚRA NOVÁKOVÁ 

MARIE MICHALCOVÁ 

JOSEF KADRMAS 

MARIE KUBCOVÁ 

MARIE ČIPEROVÁ 

JIŘÍ HAVLÍČEK 

MARIE HLAVÁČOVÁ 

MARIE STARÁ 

ŠTEFAN ŠÚTORKA 

MARIE ZUZÍKOVÁ 

JOSEF RENSA 

JAROSLAV LOUČKA 

ZDEŇKA JAKUBKOVÁ 

ROMAN PAPÁČEK 

ELIŠKA HYLÁKOVÁ 

 

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

Ať odpočívají v pokoji. Amen. 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 
 

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2020 

Letošní jubilejní 20. 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, občanské spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí vidí v TS 

smysluplnou akci, do které se 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 
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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. 

Všichni koledníci a organizátoři jsou zváni 26. 2. 2020 na divadelní 

představení „Zapomenutá pohádka“ v 17 h. v Klubu Na Střelnici, Karla 

Čapka 374, Králíky. 
Markéta Drmotová, tel. 734 769 713  

  
Výtěžek Tříkrálové sbírky v Chocni a spádových obcích 

Hedvika Nixová, místní asistentka Tříkrálové sbírky 

 

 

 
Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 

Choceň  163 343,00 Kč 157 877,00 Kč 139 727,00 Kč 

Hemže  9 070,00 Kč 9 150,00 Kč 10 435,00 Kč 

Dvořisko 8 208,00 Kč 8 244,00 Kč 6 874,00 Kč 

Plchůvky 4 871,00 Kč 4 188,00 Kč Nevybíralo se 

Celkem 185 492,00 Kč 179 459,00 Kč 157 036,00 Kč 
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VESMÍRNÝ SILVESTR 2019/2020 

 
Letošním Silvestrem nás prováděl příběh z divokého západu, kde šerif 

s pomocníky chytali zlé bandity. Největší nedočkavci vyrazili na Vesmír už 

27. a další přijížděli 28., už tento den se nás na Vesmíru sešlo kolem sta.  

Ještě v sobotu navečer se všichni přesunuli do Deštného do kostela sv. 

Magdalény a poslechli si Českou mši vánoční. První večer probíhal ve 

znamení seznamovacích her, abychom se alespoň trochu mohli vzájemně 

poznat.  

V neděli ráno jsme se všichni vydali na mši do Deštného a odpoledne 

po pohádce se rozdělili do skupinek. Jedna ze skupinek pekla perníčky, jiná 

tvořila pozvánky a jiná zase vyrazila na velkou kovbojskou hru. Večer jsme 

se všichni přesunuli do kostela sv. Matouše na večer chval. 

Pondělí 30. prosince všichni, kromě hudby, která již třetí den poctivě 

trénovala na Silvestrovský koncertek, vyrazili ve skupinkách na misie 

s pozvánkami a dobrým slovem pozvat všechny obyvatele Deštného a okolí 

na koncert. Skupinky se na Vesmír vracely v průběhu celého odpoledne a ty, 

které se vrátily, zdobily perníčky a vytvářely výzdobu pro celý Vesmír. Večer 

nás čekal host, kterým byl o. Enderle, který nám vyprávěl o své návštěvě 

Afriky a cestě k semináři. Po jeho vyprávění jsme všichni šli spát s úsměvem 

na tváři.  

V úterý dopoledne byla mše svatá na poděkování za uplynulý rok 

v kostele sv. Matouše a po výborném obědě se hudba začala postupně 

přesouvat dolů do Deštného a všichni ostatní dorazili na 16. hodinu a s nimi i 

spousta lidí z Deštného i okolí. Po krásném koncertku se všichni postupně 

přesouvali zpět na Vesmír k večeři a po ní začala zábavná část večera, kde 

jsme zhlédli taneční a herecká i pěvecká vystoupení a také pár pozvánek na 

akce v dalším roce. Celý večer provázeli naši kovbojové, kteří nakonec 

bandity dopadli. Po zábavné části přišla část ztišení, všichni jsme se mohli 

pomocí diářů nebo fotek ohlédnout za uplynulým rokem a celý ho zhodnotit, 

vše důležité jsme si zaznamenali na papírky, které jsme poté přenesli do 

kostela sv. Matouše, kde jsme v tichu čekali na půlnoc. Po odtroubení půlnoci 

jsme se s přáním krásného nového roku přesunuli zpět na Vesmír, kde jsme 

příchod nového roku oslavili výborným rautem a později i tancem. 

Na Nový rok se vstávalo těžce, ale zvládli jsme to a po snídani jsme se 

přesunuli do Deštného na mši. Po obědě se už pak spousta z nás rozloučila a 

Okénko pro mládež 
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vyrazila domů. V novém roce jsme ale všichni odjížděli nadšení, plní zážitků 

a s novými kamarády.    

Klárka Šimková 

 

MODRÝ BÁL 
 

Milí farníci, přátelé, kamarádi, 

ráda bych za nás všechny z pořadatelského týmu Modrého bálu poděkovala 

vám všem, kteří jste jakkoliv pomohli s přípravou tohoto plesu. Děkujeme za 

všechny dary do tomboly, za napečené dobrůtky i za veškerou ostatní pomoc, 

která byla potřeba. Jsme moc vděční, že se i další ročník povedl a že jsme 

spoustu z Vás na plese potkali. 

Letošní výtěžek poputuje nadaci Cesta pro rodinu v Žamberku. 

Děkujeme a budeme se těšit zase na dalším ročníku. 

Za Modrobálový tým 

Klára Šimková 
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KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ NAD KNIHAMI  

Mám rád knihy. Vážím si těch, kdo umí knihy psát, protože v nich 

nechávají i část svého srdce. Takové jsou i dvě knížky, které bych Vám rád 

přiblížil. Obě vyšly v loňském roce. Děj první z nich se odehrává 

v současnosti v utrpením a bolestí zkoušené Sýrii. Děj druhé knihy má dvě 

roviny, odehrává se v současné Francii a v Polsku před třiceti lety. 

 

Mnich v zajetí islamistů  
Jacques Mourad, sepsal Amaury Guillem 

Paulínky, 2019 

 

Kniha vypráví příběh řádového katolického 

kněze, žijícího v Sýrii, který byl v květnu 2015 unesen 

z kláštera Már Elján nedaleko města Qarjatan příslušníky 

tzv. Islámského státu.  

Otec Jacques Mourad prožil v zajetí pět měsíců 

strádání, nejistoty, zažil fyzické i psychické utrpení. Smrt 

byla několikrát velmi blízko. Při životě ho držela víra, pravdivost a vnitřní 

síla, kterou čerpal z Boha. Otec Jacques byl otcem křesťanů i muslimů a 

zůstal jím i po útěku ze zajetí, který se podařil jemu i části jeho farníků díky 

dvěma muslimům.   

Na obalu knížky je napsáno: „Je to pravdivý životní příběh, ve kterém 

víra vítězí nad násilím, naděje nad nespravedlností a milosrdenství 

a odpuštění nad lidskou krutostí.“ K tomu není co dodat.    

  

 

Jerzy Popieluszko, Pravdou proti totalitě  

Bernard Brien 

Doron, 2019 

 

Autorem knihy a současně jednou z hlavních 

postav příběhu je otec Bernard. Větší část života 

prožil bez Boha, konvertoval v téměř šedesáti letech. 

Jeho pozdní povolání bylo uznáno a zpečetěno 

kněžským svěcením v jeho pětašedesáti letech.  

Zamyšlení 
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Otec Bernard se stal svědkem zázraku uzdravení nemocného 

Francoise umírajícího na rakovinu krve. A tento zázrak stál na počátku 

procesu svatořečení kněze Popieluszka. 

Příběh Jerzyho (Jiřího) Popieluszka je strhující příběh statečného, 

pravdivého a spravedlivého muže, který miloval lidi, který miloval Boha. 

Staral se o svoje farníky od kostela svatého Stanislava ve Waršavě, o svoje 

dělníky z obřích oceláren Huta Waršava (kteří si vyžádali kněze u kardinála 

Wyszynského). Později jezdil na pozvání sloužit mše sv. a kázat i do mnoha 

jiných polských farností. Otec Jiří se nebál nazvat věci pravými jmény, ale 

současně to byl člověk pokoje. Kniha obsahuje úryvky z jeho kázání, i 

některé věty z jeho deníku. Jsme vtaženi do děje jeho krátkého, službou 

naplněného života. Otec Popieluszko se stal duchovní oporou hnutí Solidarita 

v Polsku. Pro totalitní režim byl stále více nepohodlný a nepřijatelný, protože 

trpělivě a statečně obhajoval pravdu a spravedlnost. Čelil vyhrožování, 

nástrahám, byl nesčetněkrát vyslýchán. Toto vše vyvrcholilo v říjnu 1984, 

kdy byl unesen a zavražděn. Stalo se však to, co si představitelé moci nepřáli. 

Jeho mučednická smrt ukázala na jeho opravdovost, na pevnost a hloubku 

jeho víry a jeho křesťanských postojů a přispěla ke změnám, které později 

v Polsku následovaly.  

Martin Filip 

 

Z farní kroniky 
 

Rok 1977 – opravy církevních objektů 
Přehled prací a rozpis brigádnických hodin a výdajů při opravách 

církevních objektů vyčíslených na vývěsce jako dar městu k 750. výročí 

založení za celou farnost jest přiložen s fotografiemi jako dokumentace. 

 

1) Pořízení 3 nových zvonů, dodání 15 q (mědi a cínu) za 180 000,- Kčs 

s elektrifikací – odpracováno 160 brigádnických hodin. 

2) Generální oprava hřbitovní kaple sv. Anny – odpracovaných 2 450 

hodin, za materiál a placené práce celkem 33 000,- Kčs. 

3) V děkanském kostele dlažba sakristie, liturgická úprava, obětní stůl 

s příslušenstvím – materiál a placené práce 12 000,- Kčs  a 

odpracováno celkem 125 brigádnických hodin. 
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4) Generální oprava děkanské budovy, výměna 32 oken, nové dveře, 

oplechování, nové žlaby a roury, omítka a oprava brány a nátěry – 

odpracováno 3 350 hodin, za materiál a placené práce 79 000,- Kčs. 

5) Oprava 7 historických kapliček k Hemžím, úprava okolí, oplechování, 

nová kovová dvířka, nátěry a omítka a renovace obrazů, odpracováno 

celkem 2 345 hodin, za materiál a placené práce 32 580,- Kčs. 

6) Oprava kostela Všech Svatých v Běstovicích, nová krytina, 

oplechování báně, žlaby a roury – odpracováno neplacených hodin 

2 987, výdaje za materiál, placené práce a odvozy 88 500,- Kčs. 

7) Oprava kostela P. Marie na Hemžích, nová krytina, oplechování, 

nátěry věže, oprava kaplí tříhrobkových – nová krytina – odpracováno 

3 950 hodin, náklady na materiál a placenou práce 95 500,- Kčs. 

8) Nová krytina na kostele sv. Petra a Pavla ve Slatině u Vys. Mýta, 

odpracováno 1 235 hodin, za materiál a placenou práci před 

dokončením 32 545,- Kčs. 

9) Oplocení schodů ke hřbitovu a zábradlí, zasazení sloupků, natažení 

pletiva a nátěry, celkem 350 brigádnických hodin, materiál dán 

Městským národním výborem. Tyto práce byly dokončeny do 

15. listopadu 1977. 

 

Dokončení prací jak na třech kaplích hřbitovních na Hemžích, tak na 

kostele ve Slatině bude provedeno ve II. čtvrtletí 1978 a vyžádá si to náklad 

s nátěrem oplechovaných ploch na všech kostelích asi 35 000,- Kčs. Celkem 

od r. 72 – 77 bylo odpracováno zdarma 16 952 hodin brigádnicky. Výdaje za 

materiál, placené práce odvozy a dovozy 553 045,- Kčs, státní příspěvek na 

všechny akce od ONV 140 000,- Kčs, takže ze sbírek a darů věřících celkem 

zaplaceno 413 045,- Kčs. Průměrně ročně ze sbírek 82 609,- Kčs. Za tuto 

velikou oběť, ochotnou štědrost všem Pán Bůh zaplať. 

V roce 1977 došlo ke jmenování otce biskupa Františka Tomáška 

kardinálem, jakožto administrátora apoštolského v Praze. V roce 1977 zemřel 

náhle KCT Václav Jonáš, ve věku 56 let, který omezoval do značné míry 

život religiosní v kraji východočeském. Buď mu Bůh milostiv. V tomto roce 

byl do semináře přijat ze dvou bohoslovců Zdeněk Hroch z Týniště nad 

Orlicí, žák a pokřtěný od zdejšího duchovního správce za jeho působení 

v Týništi n. Orl. Bilance kněží v duchovní správě je katastrofální dle Acta 

Curiae. Ve 477 farnostech diecéze královehradecké jest obsazeno 227 

farností. Kaplanů jest pouze 15 a celkem kněží v činné službě dle § 17 jen 
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242. Jen málo kněží má pro domovy řeholnic § 16, většinou řeholní kněží. 

V duchovní správě je řeholníků celkem 21 ze všech řádů a kongregací. 

Prosme Pána žní, aby poslal dělníky na svou vinici a posiloval kněze 

zdravím a nadšením, kteří pracují na vinici Páně, když práce je tolik a dělníků 

málo. Zvláštní dík všem věřícím, kterých počtem ubývá, ale přinášejí tím 

větší oběti finanční, aby jejich statečnost a horlivost stala se semenem nových 

křesťanů v mladých lidech odcizených Bohu, svedených různými ideami a 

práce toužících po pravdě, dobru a kráse, v lásce a moudrosti Boží. Katechezí 

v kostele bylo v roce 1977 v sobotní ráno celkem 32 s přípravou na sv. 

svátosti a probráním základních pravd víry. Účast dětí nejen z Chocně a 5 dětí 

z Ústí n. Orl. a 5 dětí ze skořenické fanosti byla průměrně 30 dětí. Jsme mezi 

nevěřícími v menšině. Tím větší zodpovědnost na nás doléhá vydávat 

svědectví Kristu, církvi a skutečné činné víře v lásce. 

Z farní kroniky přepsala Soňa N. 

 

Milé děti, 

v následujících dnech nás čeká začátek postní doby, která trvá 40 dní. 

Začínáme ji dnem přísného postu a pan farář nám dělá na čelo 

křížek popelem, tzv. popelec. Víte, jak tomu dni říkáme? (Přiřaď písmena ze 

spodní tabulky správně podle čísel.) 

 

 

               

4 6 4 2 5 8 1 7  3 9 11 2 12 10 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

N E S P L O Í Č T A Ř D 

 

 

Zuzka Siegelová 

Okénko pro děti 
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Toto číslo sponzoruje: 
 

SPOLEČENSTVÍ CHLAPI 
 

Těšíme se a zveme všechny 
 

na  
 

Postní duchovní obnovu 
 

v sobotu 28. 3. 2020 v Chocni  
 

Povede ji kněz  

Mgr. Karel Satoria 

 

Můžete ho znát z vysílání TV Noe, či z knihy  

„Život je sacra zajímavej“  

(rozhovory s Markem Orko Váchou) 

Internetové stránky farnosti 
www.chocen.farnost.cz 

 

Uzávěrka dalšího čísla Drobečků je 5. 4. 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.  

mailto:drobecky@seznam.cz

