
 

     od sv. Františka 

 občasník choceňské farnosti  

doba postní 2021 
 

Milé sestry a bratři,  

každý rok o druhé neděli postní nám evangelium 

připomíná událost z hory proměnění. Na tu horu 

bere Pán Ježíš Petra, Jakuba a Jana, stejné apoštoly, 

kteří potom budou svědky jeho modlitby v Getsemanské zahradě. Bere je 

s sebou i tu i tam, protože chce, aby poznali, že On, jejich Pán a Mistr, i když 

se potom na Kalvárii vydá nejtemnější tmě, je Světlo ze Světla, pravý Bůh 

z pravého Boha. 

Bůh, v této postní době, v osobě těchto apoštolů, zve celou církev a 

každého z nás na horu Tábor a na horu Golgotu. On chce, abychom věděli 

jako křesťané, na koho máme upřít svůj zrak a koho poslouchat. On chce, 

abychom poznali, že hora slávy a hora umučení se nemohou od sebe 

oddělovat. On chce, abychom pochopili, že v životě Pána Ježíše Krista, 

jednorozeného Syna Božího, sláva a utrpení patří k sobě, že Ježíšovo ponížení 

a smrt na kříži je jeho největším povýšením a zjevením jeho slávy. 

Ten paradox můžeme pochopit jenom tehdy, když stále budeme 

pamatovat na to, kdo je Bůh – že Bůh je láska a že nikdo nemá větší lásku než 

ten, kdo dává svůj život za ty, které miluje. 

V nebi bude darování svého života, čili milování bez utrpení. Ale tady 

na zemi, ve světě, který není dokonalý, ve světě, kde se stále prolíná zlo a 

dobro, tvoří utrpení nevyhnutelný prvek lásky. Dokud žijeme tady na zemi 

nelze milovat, nelze dávat svůj život za ty, které mám rád, bez utrpení, bez 

bolesti, bez krve a slz. 

To právě proto v postní době nám církev čte text o proměnění Páně. 

Abychom se nebáli Ježíše následovat na cestě kříže. Abychom pamatovali a 

nikdy nezapomínali na to, že i utrpení, také to moje, nosí v sobě semínko 

slávy, stejné slávy jako v životě Ježíše Krista. 
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Ano, je pro nás těžké a nesrozumitelné spojovat bolest a utrpení 

s láskou a slávou. Když to všechno ale svěřujeme Pánu Ježíši Kristu, On to 

naším jménem během každé modlitby a každé eucharistie přijímá, obětuje a 

proměňuje. Bohu, našemu Otci, přináší naše utrpení, naši bolest a proměňuje 

je v lásku a slávu, v naši lásku a v naši slávu. 

Milé sestry a bratři, Pán Ježíš věděl, že apoštolové, dříve než ho 

budou vidět bičovaného, trním korunovaného, na kříži umírajícího, budou 

potřebovat zakusit něco z konečného cíle, budou potřebovat zakusit kousek 

nebe. Ale sláva Ježíšova je především slávou zmrtvýchvstání a nelze vstát 

z mrtvých, aniž by člověk předtím nezemřel. 

Naše dnešní cesta za Ježíšem je stejná jako apoštolů. Existuje na ní 

hora Tábor (proměnění), ale i hora Golgota (utrpení a smrti). Teprve za horou 

Kalvárii se projasní natrvalo, teprve za horou utrpení a smrti noc už nebude. 

Ani nebudeme potřebovat světlo lampy nebo světlo slunce, protože tehdy 

naším světlem bude Pán Bůh. On bude naší slávou, která nikdy nepomine, ale 

bude trvat navěky. 

           o. Bogdan 
 

 

 Ze života farnosti - plány 

 

KALENDÁŘ AKCÍ (únor – červen 2021) 
 

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

25. 3.  Slavnost Zvěstování Páně 

28. 3.  Květná neděle 

1. 4.  Zelený čtvrtek 

2. 4.  Velký pátek 

3. 4.  Bílá sobota 

4. 4.  Slavnost ZMTRVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

13. 5.  Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 

23. 5.  Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

30. 5. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

3. 6.  Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ 

11. 6.  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 
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Ze života farnosti – ohlédnutí 

 

ZEMŘELÍ V ROCE 2020 

 
FRANTIŠEK MATĚJKA 

BOŽENA ŠKORPILOVÁ 

LUDMILA TUPCOVÁ 

BOŽENA BEZDÍČKOVÁ 

JAROSLAV TRKAL 

MARIE ŠEDOVÁ 

BOŽENA VOPAŘILOVÁ 

ZDEŇKA LÁSKOVÁ 

JAN PROKOP 

JARMILA ORTOVÁ 

STANISLAVA BŘEZINOVÁ 

MARIE DOSTÁLOVÁ 

EVA LIPAVSKÁ 

RADOVAN PRCHAL 

JOSEF NOVÁK 

OLDŘIŠKA KUDLÁČKOVÁ 

MARTA KAŠPAROVÁ 

JAN PECHÁČEK 

EMILIE TOMÁNKOVÁ 

ANTONÍN ULRYCH 

ANNA KONÁRKOVÁ 

JAN CVRK 

MIROSLAVA HÁJKOVÁ 

MARIE NOVÁČKOVÁ 

 

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

v pokoji. Amen. 

 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 

 
V letošním 21. ročníku se vybralo na 

území Oblastní charity Ústí nad Orlicí do 

statických pokladniček 1 434 713,00 Kč a do 

online kasičky 421 422,00 Kč (toto je vybraná 

částka k 3. 2. 2021 – online sbírka probíhá až do 

konce dubna a stále ještě můžete přispět na 

www. trikralovasbirka.cz s VS 77705036). 

Letošní Tříkrálová sbírka proběhla jinak, 

než jsme byli zvyklí. V situaci, ve které jsme se 

ocitli kvůli koronavirové pandemii, jsme čelili 

nesnadné výzvě, protože koledníci nemohli 

navštěvovat vaše domovy osobně 

s pokladničkami. Proto bychom chtěli velmi 

poděkovat všem, kteří si k nim našli cestu, anebo 
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přispěli v online koledování na pomoc lidem v nouzi a podporu charitních 

sociálních služeb a projektů. S mudrci z Východu se k nám nenápadně vrací 

více světla a věřme, že i více naděje a zdraví v časech příštích. 

Charita ČR založila v roce 2000 velice pěknou vánoční tradici. 

6. ledna slavíme svátek Tří králů nebo také Zjevení Pána mudrcům 

z Východu a skrze jejich otevřenost i my jsme povzbuzováni k novému 

poznávání. Tříkrálová sbírka, to je tradice, důvěryhodnost a zapojení mnoha 

dobrovolníků, které spojuje jedna věc – pomoc lidem v tíživé životní situaci. 

První ročník proběhl v olomoucké arcidiecézi. Tehdy vyrazili do ulic na 

základě staré lidové tradice první dobrovolníci v oblecích králů a koledovali 

pro potřebné. V následujícím roce proběhla sbírka již na celém území 

republiky. 

Markéta Drmotová, tel. 734769713 

 

TŘÍKRÁLOVÉ DOZVUKY 
 

Tříkrálová sbírka je každoročně velkou událostí. Ani jí se však letos 

nevyhnuly „nové výzvy“. A myslím, že se s nimi Charita popasovala moc 

dobře! Každý rok uveřejňujeme očekávanou informaci o výši obnosu, která se 

u nás podařila vybrat. A uveřejňujeme ji s patřičnou hrdostí, protože Choceň 

je fakt dobrá! Bohužel letos tuto částku nevíme. Nese se to s on-line 

způsobem přispívání, který zatím není tak dokonalý, aby rozlišoval, odkud 

který příspěvek připutoval. Co však systém uměl, bylo přiřadit on-line 

příspěvky k jednotlivým oblastním charitám. Tedy přeci jen alespoň nějaká 

data máme. 

Do kasiček se v Chocni vybralo 57 036,-Kč. Už tato částka byla pro 

mne nad očekávání! Je to cca 30% obvyklého výtěžku. K tomu 

předpokládám, že většina přispívatelů preferovala zmíněný on-line způsob, 

takže Choceň opravdu ani v této obtížné době na potřebné nezapomíná! 

Do virtuální kasičky se za celou oblast ústecké charity sešlo 421 422,-

Kč.   

Více informací o výsledcích sbírky najdete na webových stránkách 

trikralovasbirka.cz.   

Ráda bych přidala osobní poděkování paní Božence Hradilové, která 

mi moc pomáhala s organizací a taky těm, kdo se odvážili vzít si na starost 

kasičku do své provozovny.   

Hedvika Nixová 
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Zamyšlení 

 

JÁ, FRANTIŠEK 
 

Nedávno jsem objevil knížku, která mě vzala za srdce. Stalo se to 

náhodou, při hledání jiné knížky. Spisovatel Carlo Carretto je autor, kterého 

mám rád. Nečetl jsem zdaleka všechny knihy, které napsal, ale ty, které ano, 

mě vždy nějak oslovily. Jeho „Dopisy z pouště“ patří mezi knihy, ke kterým 

se člověk rád vrací, mají nám stále co říct. V tichu pouště je lépe slyšet to 

důležité. … Jeho kniha „Blahoslavená, která jsi uvěřila“ je sice útlá, ale 

závažná svou výpovědí. Může nám pomoci najít cestu k Panně Marii, která 

svým statečným rozhodnutím pomohla změnit svět. Její rozhodnutí nebylo 

lehké, hrozilo jí velké nebezpečí. … 

Kniha „Já, František“ vypráví o svatém Františkovi z Assisi, který je 

také patron naší farnosti. Carlo Carretto o něm píše velmi věrně a živě. Má 

k němu blízko. Od svých 44 let patří do komunity Malých bratří Ježíšových. 

Knihu o Františkovi psal ve františkánské poustevně, kde mohl v tichu 

přemýšlet a rozjímat o jeho životě. Svatý František 

má co říci i dnešnímu člověku. Jeho vztah k lidem, 

k chudým bližním, k přírodě, jeho vnímání nenásilí 

a mírnosti jako východiska může být inspirací i 

pro současný svět. 

František se narodil do rodiny, kde nebyla 

nouze. Žil životem bohatých, bezstarostných 

mladíků. Žádná kratochvíle s kamarády mu nebyla 

cizí. Otec, uznávaný obchodník s látkami, snil o 

Františkově rytířské kariéře. Do svého syna 

investoval nemalé prostředky. Vše vypadalo 

nadějně. … 

Několik událostí spojených se začínající 

kariérou rytíře, jeho uvěznění a nemoc, však život 

mladého Františka pootočily jiným směrem. Ani 

otcovo přání, aby převzal obchod s látkami, 

nedopadlo dobře. František prožívá něco, co mu 

mění život. Rozchází se s otcem, odchází 
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z domova. 

Jeho vztah k chudým a nemocným se radikálně mění. Silný prožitek 

v polorozpadlém kostelele sv. Damiána, četba evangelií, která mu dala matka 

a kterým začíná rozumět,  znamenají pro Františka začátek nového života. 

Zahajuje práce na opravě kostela.  

Jeho osamocení netrvá dlouho. Postupně se k němu připojují 

kamarádi, kteří začínají rozumět jeho proměně a už v něm nevidí blázna, jako 

ostatní obyvatelé města Assisi. … 

František dokáže upoutat svým životem. Nemá žádný majetek. Kolem 

něho vzniká komunita bratří, kteří chtějí žít stejným životem. Později vzniká i 

ženská komunita v čele s Klárou. 

Jediná pravidla, podle kterých se vznikající komunita řídí, jsou 

evangelia. Františkovi to stačí, protože jeho vztah s Ježíšem je silný a 

intenzivní. Nepotřebuje nic dalšího. … 

Tato situace se však postupně stává neudržitelnou. Rozrůstající se 

komunita potřebuje nejen pravidla, ale papežem schválená pravidla – řeholi, 

která bude upravovat jejich společný život, ale současně jim bude i ochranou 

před vnějším světem. Zajistí jim legální existenci. 

Tato nutnost se později stává skutečností. Svatý otec Inocenc III. 

nakonec navrženou řeholi s překvapivým pochopením schvaluje. 

Rozrůstající se komunita je radostí, ale současně i starostí, František 

musí stále častěji řešit spory, které vznikají z rozdílností prostředí, odkud noví 

bratři přicházejí a také z rozdílností jejich názorů na majetek, vzdělání, 

chudobu, … 

Na nějaký čas František odchází do Svaté země. Chce pochopit situaci 

a podle svých sil pomoci. Po strastiplné cestě se nakonec vydává, i přes 

varování křižáckých rytířů, k muslimům. Setkává se s nejvyšším 

představitelem muslimského světa Saladinem a snaží se dosáhnout smíru. 

Dosáhne pochopení a získá si velkou úctu, nedosáhne však pochopení u 

vlastních, u křižáků. Po návratu ze Svaté země (i vlivem těžké cesty) se 

Františkovi zhoršuje zdraví. Trpí bolestí očí, postupně přichází o zrak.  

Trpí nejen ztrátou zdraví, ale i nejednotou v komunitě. … Nakonec 

odchází do ústraní sepsat novou řeholi a později s velkou bolestí umožní 

vyjednat dohodu o rozdělení komunity na více skupin podle míry chudoby a 

zaměření. … 

Toto těžké rozhodnutí je jedno z jeho posledních.  
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Františkovo zdraví se prudce zhoršuje. Jeho blízký vztah s Ježíšem 

vrcholí získáním stigmat a úplným oslepnutím. František umírá vyčerpán 

nemocí, ale šťasten. „Jdu do domu svého otce.“  

Svatý František je světec, který je nám blízký, v životě, v utrpení i ve 

smrti.  

Martin Filip 

  

NE VYHODIT, ALE DAROVAT 

 
Možná také máte letos v zimě víc času přebrat věci v domácnosti a 

vytřídit ty nepotřebné. Já jsem to udělala a pak jsem hledala, kde by ty věci 

ještě mohly posloužit. Zde jsou některé tipy: 

OBLEČENÍ ještě zachovalé, čisté, dětské, dámské a pánské (zejména 

pánské ponožky, spodní prádlo, mikiny, pánské kalhoty, tepláky a boty č. 7 a 

výše, rukavice i pracovní) předám Michalu Markovi (kancelář č. 112 vedle 

podatelny na MÚ Choceň), aby mohl obdarovat potřebné lidi, kteří si tam 

chodí pro pomoc v sociální tísni. Michal též přijme starší spacáky, deky, 

plynové vařiče, batohy min. 10 l, svíčky či jakékoliv funkční baterky. Starší 

mobily – funkční a jakékoliv nabíječky. 

KNIHY všeho druhu jsem nabídla P. Kolovratníkovi z České 

Třebové, který je použije na prodej v křesťanském internetovém antikvariátu 

http://knihyct.cz/. Můžete mu darovat i staré pohledy, svaté obrázky, LP 

desky a další věci, co spadají do sortimentu antikvariátu. Prostředky 

z prodeje, veškerý zisk jde na podporu rekonstrukce domku u rotundy sv. 

Kateřiny v České Třebové, s tím spojených finančních závazků a pastoračních 

projektů spolku Přátelé Jeunesse Lumiere z.s. (PJL), info : http://pratelejl.cz/. 

Dobré dílo můžete podpořit i nákupem knih na tomto internetovém 

antikvariátu. Nabídku už tam mají opravdu širokou. 

STARÁ KOLA, která už nikdo nechce, věnujeme do projektu Kola 

pro Afriku. Doporučuji si třeba i s vašimi  dětmi prohlédnout stránky 

https://www.kolaproafriku.cz/ Je tam výborně ukázáno, jak je tato pomoc 

organizována. Pokud doma najdete pro tento projekt také nějaké kolo (i 

nepojízdné) nebo části kol (náhradní díly), reflexní vesty, nářadí na opravy 

kol nebo vyřazenou autolékárničku, můžete to k nám přivézt do konce března. 

Potom to pojedu předat na sběrné místo Kola pro Afriku. Tento projekt 
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můžete podpořit i koupí repasovaného kola na e-bazaru na jejich stránkách.  

Není každé darované kolo totiž vhodné pro africké podmínky.   

DEŠTNÍKY SE ZAHNUTOU RUKOJETÍ i rozbité, nefunkční sbírá 

choceňský Dům dětí a mládeže na Parapleti na kreativní činnost. Krabice na 

darované deštníky je umístěna před vchodem.  

Budu se těšit na další nápady, jak si můžeme pomoci ve farnosti sv. 

Františka z Assisi šetřit přírodu, minimalizovat odpad a pomáhat.  

Lýdie Eliášová, Zářecká Lhota 32 

 

 

Milí farníci a milé farnice, 

rádi bychom vám touto cestou poděkovali za vaši štědrost a finanční podporu. 

Jsme vám velice vděční, že jsme mohli s vaší pomocí poskytnout našemu 

synovi léčbu, kterou jsme považovali za tu nejlepší. Ekzém, kterým Jonáš od 

narození trpěl, téměř vymizel a jeho stav se stále zlepšuje. 

Děkujeme a vyprošujeme vám Boží požehnání.  

Nováčkovi 

 

NETRADIČNÍ POSTNÍ OBDOBÍ 
 

Letos to podobně jako minulý rok vypadá, že postní doba a období 

Velikonoc bude oproti obvyklým letem netradiční. Mnozí z nás možná už 

poměrně dlouhou dobu nenavštívili mši svatou v kostele nebo neprožívají 

neděli a jiné svátky tak, jak jsou zvyklí. I přesto, že se nescházíme v kostele 

každou neděli a nemůžeme sdílet své zážitky jako běžně, bychom ve všem 

tom shonu neměli zapomínat pečovat i o náš duchovní život, který je stejně 

důležitý jako jakákoliv jiná věc, o kterou pečujeme.  
Proto jsme připravili a vymysleli pár výzev, které se můžeme pokusit 

během postní doby splnit, abychom nezapomínali na čas s Bohem. 

Poděkování 

Okénko pro mládež 
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Není potřeba soutěžit, kdo úkoly splní nejrychleji, není ani potřeba ani 

splnit všechny, ale jde o to, že se alespoň na chvíli zastavíme, ztišíme nebo se 

sebezapřeme a překonáme a připravíme se tak na dobu velikonoční. 
o pomodli se za člověka, se kterým špatně vycházíš  

o ztiš se a pusť si pár písní chval nebo si je zazpívej  

o překonej se a pusť se do něčeho, do čeho se ti již dlouho nechce 

o zajdi si ke zpovědi  

o pomodli se křížovou cestu  

o zavolej a potěš někoho, koho jsi dlouho neviděl  

o napiš dopis někomu, komu udělá radost  

o rozděl se o něco, co by sis rád nechal pro sebe  

o zamysli se, jestli nemůžeš alespoň drobnou částkou přispět na nějakou 

sbírku  

o najdi a přečti si nějaký článek s duchovní tématikou  

o pokud to neděláš, zkus jeden týden každý den přečíst kousek z bible  

o najdi si informace o životě nějakého svatého, který tě zaujme  

o pošli několika kamarádům oblíbený úryvek z bible  

o běž včas spát  

o na týden si něco odřekni  

o vyraz sám na procházku a cestou si pořádně prohlédni okolní krajinu  

o na konci týdne si sepiš, za co jsi tento týden vděčný  

o rozečti nějakou knihu s duchovní tématikou  

Na konci postní doby se zkus podívat, co všechno jsi splnil a jak moc 

to bylo náročné, třeba během plnění úkolů i objevíš něco, co tě začne bavit 

nebo naplňovat.  

Klára Šimková 
 

Z farní kroniky 
 

ROK 1981 

 
Tento rok byl připojen městský vodovod, materiál 2 640,- Kčs. 

Oprava septiku a železných vrat – vjezd. Vymalování sakristie a síňky – 

odstranění shnilých skříní – větší prostor pro katecheze v zimě. 

Doprava mramoru – 1570,- Kčs. 

Zakoupení mramoru pro 360 m
2
 z Kamenoprůmyslu za 135 000,- Kčs 

– složen v kostele s dopravou. 
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Oprava střech a postavení dřevěné kolny za 8000,- Kčs. 

Látka na ornáty všech barev 1 450,- Kčs – ušití zdarma. 

Oprava jeskyně a Betléma za 950,- Kčs. 

Statistika: pokřtěných 35, oddaných 5 párů, pohřbených do země 36 a 

kremací rozloučení 16, z toho zaopatřených 17 – nemocných 34. Svatých 

přijímání: 15 833 a prvokomunikantů 12 dětí – ve 487 mší sv. Dětí 

přihlášených v obou školách 27. Návštěva nemocných týdně 8. 

Sbírka řádně: 13 480,25 Kčs, mimořádně: 29 100,- Kčs – celkem 

42 580,25 Kčs. 

Z farní kroniky přepsala Soňa N. 

 

 

Milé děti, 

nedávno nám Popeleční středou začala postní doba, která nás bude provázet 

až do Velikonoc. Nezapomínejte, že se půst netýká jenom jídla, ale můžete si 

odříkat i jiné věci (televize, fb, počítačové hry …) nebo se snažit dělat dobré 

skutky (pomáhat, dělat radost, …). V této době nám mohou pomoci zastavení 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Pokud správně seřadíš tyto body, 

zjistíš tajenku. 

 

C - Pán Ježíš padá potřetí. 

É - Pán Ježíš padá podruhé. 

Ž - Pán Ježíš potkává svou Matku. 

Í - Pán Ježíš padá poprvé pod křížem. 

Y - Tělo Pána Ježíše položili Matce na klín. 

S - Pána Ježíše přibíjejí na kříž. 

Ř - Pán Ježíš na sebe bere kříž. 

T - Pán Ježíš umírá na kříži. 

V - Veronika podává Pánu Ježíši roušku. 

. - Tělo Pána Ježíše položili do hrobu. 

„mezera“ -  Pán Ježíš napomíná plačící ženy. 

E - Pána Ježíše zbavili roucha. 

K - Pán Ježíš je odsouzen k smrti. 

O - Šimon pomáhá Pánu Ježíši nést kříž. 

Zuzka Siegelová 

Okénko pro děti 
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Toto číslo sponzoruje: 
 

 

 

 

Nabízí: 
Povlečení:  Elastický krep  Satén 

Broušený flanel  Mikrofáze 
 

Vše v moderních dezénech a kvalitním zpracování. 
 

Výběr dezénů na www.stancl-cz.eu 
 

Prošívané přikrývky:  Letní 
Zimní 
Televizní 

 

Možnost provedení:  Jednobarevné 
S tiskem 

 

Na přání zákazníků vyrábíme povlečení i přikrývky v klasických i nestandardních 
rozměrech. 
 

AKCE: VÝPRODEJ ŠICÍCH NITÍ 
 

ŠTANCL, spol. s r. o. 
Běstovice 135, 565 01 Choceň, Česká republika 

Tel./ fax: 465 471 803, E-mail:stancl.chocen@tiscali.cz, http://www.stancl-cz.eu 

Internetové stránky farnosti 
www.chocen.farnost.cz 

 

Uzávěrka dalšího čísla Drobečků je 11. 4. 2021. Příspěvky prosím doručte 

na adresu drobecky@seznam.cz, Martině Krskové nebo panu faráři. Díky! 

 

Zodpovědné za jednotlivé rubriky: Zuzana Siegelová (děti), Klára Šimková 

(mládež). Ilustrace: Marie Filipová. Drobečky připravili: Martina Krsková, 

Tomáš Nix.  

http://www.stancl-cz.eu/
mailto:drobecky@seznam.cz

