
 

     od sv. Františka 

 občasník choceňské farnosti  

doba velikonoční 2021 
 

Milé sestry a bratři,  

Pán Ježíš Kristus se nám dnes představuje jako 

DOBRÝ PASTÝŘ, který chrání své ovce před 

nebezpečím, vodí je na pastviny života a zve je, aby 

ho s důvěrou a jistotou následovaly na cestě, po níž je vede a doprovází. 

Dnešní úryvek evangelia klade důraz na přídavné jméno DOBRÝ, doslovně 

KRÁSNÝ. Pán Ježíš Kristus je tedy PASTÝŘ IDEÁLNÍ, je vzorem všech 

ostatních pastýřů – duchovních a politických vůdců. Jeho protikladem je 

pastýř „najatý za mzdu“. 

Pravý a námezdný pastýř se od sebe liší tím, jak se chová, když hrozí 

nějaké nebezpečí: dobrý pastýř neutíká a neopouští stádo, zatímco námezdník 

má na zřeteli jen svůj osobní prospěch, a tak se snaží zachránit sám sebe a své 

osobní zájmy.  

Dnes je mnoho takových námezdných pastýřů, kteří se ucházejí o naši 

přízeň, učí nás své lidské moudrosti a vědění a slibují, že nás dovedou 

kupředu, k plnému uskutečnění sebe sama. Nic ale nemohou udělat, protože 

jsou to slepí vůdcové, kteří nevidí dál než konec svého vlastního nosu. A 

nakonec umírají stejně jako ti, kteří za nimi jdou.  

Pán Ježíš Kristus jako DOBRÝ a KRÁSNÝ pastýř „dává za ovce svůj 

život“ nejen slovy, ale skutky. Proto je náš SPASITEL. Spasit znamená 

zachránit někomu život. Spasit znamená dát místo jeho života svůj vlastní. 

Kristus jako pastýř dal za nás svůj život. Ne jenom zemřel, protože zemřít 

znamená být zbaven svého vlastního života, ale nikomu tímto život 

nezachránit. Kristus jako pastýř místo našeho života daroval svůj vlastní. On 

položil svůj život za své ovce, doslovně podložil (podkládá) svůj život pod 

náš život a udělal (dělá) z toho základ našeho života. To proto být křesťanem 

znamená mít v základech svého života smrt Božího Syna. A mít v základech 
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svého života smrt Božího Syna, který vstal z mrtvých, znamená mít naději 

(dokonce jistotu, která vyplývá z víry) na své vlastní zmrtvýchvstání. 

Milé sestry a bratři, když Kristus říká, že je náš DOBRÝ a KRÁSNÝ 

pastýř a dává svůj život za své ovce, znamená to, že podkládá svůj život pod 

život svých ovcí, aby se stál pro ně základem, čili skálou, na které mohou bez 

obav stavět stavbu svého života, aby byla pevná a nezničitelná. Jako křesťané 

jsme tedy zbudováni nejen příkladem Ježíšova života, ale také jeho smrtí 

a zmrtvýchvstáním. Díky velikonočním událostem a díky našemu křestnímu 

spojení s Pánem Ježíšem náš život stojí na Vzkříšeném Kristu jako na pevné 

skále. Je tomu tak, jak řekl svatý Petr apoštol, že to Kristus je kamenem 

úhelným, čili tím, který dodává stavbě pevnosti, a že Kristus je jediným 

spasitelem světa, čili že lidem nebylo dáno žádné jiné jméno kromě jména 

Ježíše Krista, aby mohli být lidé spaseni a zachráněni (Sk 4, 11-12).  

A na konec pamatujme na to, že o 4. neděli velikonoční (neděli 

Dobrého pastýře) se celá církev modlí za duchovní povolání, za nová kněžská 

a řeholní povolání a za povolání ke službě v církvi. Ať se dnes nezapomenu 

pomodlit na tento úmysl. 

o. Bogdan 
 

 

Ze života farnosti – ohlédnutí 

 

VELIKONOCE, VDĚČNOST, NADĚJE 
 

Skončil velikonoční oktáv. Prožíváme velikonoční čas. Zastavme se 

na chvíli. Jaké byly letošní velikonoční svátky? Co pro nás znamenaly? Pro 

někoho mohly být ve znamení nemoci, bolesti, jinému mohly přinést 

povzbuzení, nové poznání, návrat do Boží blízkosti, ale také mohly přinést 

velikou radost, vděčnost a naději do dalších dnů a měsíců. 

Již druhý rok prožíváme největší křesťanské svátky ve zvláštních 

podmínkách. Na rozdíl od loňského roku jsme však mohli do kostela. Účast 

na bohoslužbách byla sice omezená, ale bohoslužby mohly být. Jsme za to 

moc vděčni.  

V letošním roce jsem si zvlášť uvědomil, jak cenné a důležité je mít 

možnost být v kostele, být s Pánem v jeho domě, být v kostele společně 

s ostatními věřícími, i když v menším počtu. 
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Chtěl bych touto cestou z celého srdce poděkovat našemu Otci 

Bogdanovi, který se ze všech sil staral, abychom velikonoční svátky mohli 

dobře duchovně prožít.  

Zajistil dostatek příležitostí ke svátosti smíření. Během Svatého týdne 

jsme se mohli společně modlit ranní chvály, využívat adorace v Getsemanech 

i u Božího hrobu.  

Díky rezervacím jsme se mohli všichni vystřídat na bohoslužbách a 

prožívat tak Kristovo utrpení a vzkříšení. 

Drahý Otče Bogdane, veliký dík za tvoji obětavost, nasazení a 

vynalézavost! 

Velký dík patří také všem zpěvákům, kteří nás v době postní a o 

Velikonocích provázeli, a všem, kdo se podíleli na krásné výzdobě a další 

přípravě Velikonoc.  

 

Pomalu, možná váhavě, možná překotně, se blíží jarní čas. K tomuto 

radostnému času připojme naději, že pandemii dojdou síly a my se budeme 

moci vrátit k normálnímu životu. 

 Martin Filip 

 

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ S MODLITBOU 
 

Tak jako začaly vloni kvůli epidemii přenosy mší sv. přes internet, tak 

se začaly „scházet“ prostřednictvím skupinových videohovorů i různé 

křesťanské skupiny a hnutí. Na jednom takovém setkání, kterého jsme byli 

v lednu přítomni, se hodně mluvilo o bohatství Ježíšova příslibu „Kde jsou 

dva nebo tři ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“  Nějak nám znovu 

došlo, že málo dáváme prostor Ježíšově přítomnosti, kterou nám Ježíš nabízí. 

Zcela přesně je popsána v Matoušově evangeliu (18,20): „Kde jsou dva.....“ 

Tento nadějný příslib má však jedno úskalí. Měli bychom mít svůj názor či 

pohled - to se ještě zvládne, ale úskalí je v tom, že je současně nezbytné být 

schopen svoji představu (názor) ztratit. Vyprázdnit se. To už je mnohem těžší. 

Pak tam může vstoupit Ježíš. Na této vlně jsme si otevřeně povídali o tom, 

čím v nitru žijeme. Poháněly nás myšlenky Chiary Lubichové (zakladatelky 

Hnutí fokoláre), konkrétně její bytostná touha naplňovat Ježíšovu závěť „aby 

všichni byli jedno“, napříč církvemi, mladými, starými, chudými, bohatými, 

vzdělanými, nevzdělanými.  
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Přemýšleli jsme, co bychom v této věci mohli udělat u nás v Chocni a 

společně jsme prosili za světlo. Z tohoto světla vyšlo, že bychom tady rádi 

udělali nějaký krok společně s různými církvemi.   

Pozvali jsme na návštěvu známé z Jednoty bratrské, abychom 

domluvili společný program na setkání v lednovém týdnu za jednotu 

křesťanů.  Při první návštěvě jsme si ujasnili, proč se scházíme, co máme kdo 

na srdci. Na závěr jsme se dohodli, že dále chceme pokračovat v souladu 

s našimi duchovními zodpovědnými. Od našeho P. Bogdana jsme dostali 

podporu a důvěru.  

Druhé setkání bylo ještě více rodinné, přišel i pastor bratr Petr. 

Domluvili jsme termín a program setkání v lednovém Týdnu za jednotu 

křesťanů. Nakonec jsme vše svěřili asi v hodinové modlitbě, která byla sama 

o sobě velmi silná a atmosféra Ježíše mezi námi se dala opravdu cítit. Nikdo 

nic neprosazoval, byli jsme jako bratři a sestry v Kristu. Těžko se sděluje na 

papír, co jsme v nitru prožívali. Je to tak, že Ježíšovy přísliby fungují i 

v dnešní době.  

Mimo zmíněného setkání (21. ledna) vzešla i touha; udělat nějaké 

pravidlo společných setkání, spíše bychom řekli společných modliteb.  Byli 

tam zástupci Jednoty bratrské, Církve adventistů sedmého dne, Církve 

Československé husitské a katolické. Evangelíci se omluvili. 8. dubna bylo 

další setkání, opět v omezeném počtu, cca 1 až 5 lidí za jednotlivou církev 

(jiní lidé než na předcházejícím). Obojí proběhlo při dodržení všech 

současných opatření. Příští setkání bude 17. 6., doufejme, že již otevřené 

všem.  

Ke společným modlitbám je potřeba sdělit konkrétněji, že jde o 

prosby především za naše město a za vlast. Je na nás, abychom v Bohu prosili 

nejen za současnost, ale i za odpuštění křivd, které se tu v minulosti udály, 

tedy viny našich předků. A to z obou stran, jak katolíků, tak protestantů.  

Dospěli jsme společně k tomu, že právě toto je úkol naší generace a 

můžeme děkovat, že nám Pán k němu dává světlo. Příklad: mnozí cítí, že se 

tu dějí některé nežádoucí jevy, např. příliš mnoho lidí si bere život.  Pro 

uzdravení mnoha křivd můžeme něco udělat společně s ostatními církvemi a 

to je přece dar, že? Cítíme vděčnost za působení Ducha svatého. 

Ekumenismus stojí v centru pozornosti i papeže Františka:  

„Boží znamení pro tuto dobu je ze všech sil podporovat církve ve 

snaze dojít k plnému a viditelnému společenství a sloužit společně lidstvu.“   

Karel a Maruška Diblíkovi 
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PODĚKOVÁNÍ Z JEDNOTY BRATRSKÉ 
 

Zdravím vás. Jsme Bohu vděčni za každého jednoho z vás, i ostatní, 

modlitebníky. Pán nás povzbuzuje. V Chocni je tým, jenž stojí před Jeho 

tváří, prosí o milost, vyvyšuje Ho a vzdává MU čest i chválu. Jsme svědky 

práce Ducha svatého. Ohromné povzbuzení  

Jsme domluveni na další setkání, čtvrtek 17. 6. v 19 hod.. 

Držíme se naděje, že nebudou tak přísná omezení a nebudeme 

limitováni. 

Žehnáme vám. Nechť nabýváte nové síly, vírou jste povzbuzením 

všem, o něž pečujete a pomáháte jim zvednout a jít dál. Máme vás rádi. 

Vážíme si vás. Objímám.  

Mirka 
 

EKUMENICKÁ MODLITBA KŘESŤANŮ 
 

Pane, náš Bože, 

trojjiční Lásko, 

učiň, ať v nás 

z hlubokého společenství tvého božského života 

proudí bratrská láska. 

Dej nám lásku 

zářící v Ježíšových činech, 

v jeho nazaretské rodině 

a ve společenství prvních křesťanů. 

Dej, ať my, křesťané, žijeme evangelium, 

ať objevujeme Krista v každém člověku, 

ať ho poznáváme ukřižovaného 

v úzkostech opuštěných a zapomenutých tohoto světa 

a vzkříšeného v každém bratru a sestře, 

kteří se pouštějí do nového začátku. 

Přijď, Duchu Svatý, ukaž nám svou krásu, 

zrcadlící se ve všech lidech na zemi, 

abychom znovu objevili, 

že všichni jsou důležití, 

že všichni jsou potřební, 

že jsou rozličnými tvářemi jednoho lidstva, 

které Bůh miluje. Amen 
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PODĚKOVÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮM 
 

Milí přátelé, 

na začátku března hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, vyhlásil 

stav hromadného ohrožení obyvatelstva. Důvod, zhoršující se situace 

s šířením koronavirové pandemie a přeplnění nemocnic v Pardubickém kraji. 

Jak všichni víme, kovidová doba těžce dopadá na bedra zdravotníků, jejich 

vyčerpání je za hranicemi možného. 

V záplavě informací a vládních nařízení, kam můžeme jít, kde 

můžeme nakupovat, s kým se můžeme stýkat, co můžeme či nemůžeme dělat, 

jsem si uvědomila, že v této těžké situaci jsou ale i možnosti, jak pomáhat a 

vyjádřit poděkování především zdravotníkům. 

Impulsem pro mě bylo setkání se senátorem za náš obvod panem 

Janem Grulichem. Přivezl 300 

respirátorů jako pomoc pro potřebné, 

sociálně slabé občany Chocně. Část 

dostal sociální odbor, matky 

samoživitelky, bezdomovci. Možná si 

někdo řekne, že to je kapka v moři pro 

devítitisícovou Choceň, ale pro mě to 

byla radost a odrazový můstek, že 

každý můžeme něco udělat pro druhé. 

S přáteli jsme vyhlásili sbírku 

dárkových balíčků „energie a povzbuzení“ na podporu a poděkování 

zdravotníkům a celému personálu nemocnice Ústí nad Orlicí. Roznesli jsme 

letáčky po obchodech, aby je vyvěsili, a poslali stovky emailů a SMS. 

S obavou jsem očekávala, jaká bude odezva. V pondělí a v úterý odpoledne 

začali lidé nosit balíčky na faru v Chocni. Vše proběhlo za dodržení 

hygienických podmínek. Z finanční sbírky v kostele a na faře jsme zakoupili 

další trvanlivé potraviny a udělali balíčky. Připravené banánové krabice se 

zcela zaplnily a nakonec jich bylo 16. Krabice jsme polepili srdíčky od dětí a 

nápisem „Myslíme na vás Choceňáci.“ 

Poděkování 
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Ve středu 10. března jsme odvezli a předali 13 krabic nemocnici 

v Ústí nad Orlicí. Dárkové balíčky převzala náměstkyně ošetřovatelské péče 

paní Mgr. Maršíková a byla velmi potěšená. Děkovala za toto povzbuzení a 

podporu pro zdravotníky. Ujišťovala nás, že vše předají na všechna oddělení.  

Další krabici jsme předali na stanici záchranné služby v Ústí nad 

Orlicí a ve Vysokém Mýtě a jedna ještě putovala do nemocnice v Litomyšli. 

Balíček také doputoval ke každému praktickému lékaři v Chocni a Charitě. 

Ráda bych poděkovala všem, kdo jste se do této akce zapojili, přinesli 

dárkový balíček, a tak vyjádřili své poděkování našim zdravotníkům. Děkuji 

dětem, které se připojily tím, že 

vyrobily přáníčka a vtipně je 

doplnily kresbami poraženého 

koronaviru a osobními přáními.  

Myslím, že v této době, 

uzavřené na kontakty, je důležité 

všímat si lidí kolem nás. Ne každý 

dokáže komunikovat přes sociální 

sítě, ale přes mobil se můžeme 

spojit třeba se sousedem, nebo si 

všimnout, že dlouho nebyl venku. 

Většina lidí má kolem sebe rodinu, ale ne všichni. Prosím dávejte podněty, 

jak si pomáhat a být si vzájemně blíže.  

Kontakt: https://koronavirus.chocen.cz/, koronavirus@chocen-

mesto.cz, nebo tel. 465 461 949. 

Věra Luxová  

 

Z farní kroniky 
 

ROK 1982 

 
Údržba děkanství si vyžádala jak u vodovodu, koupelna, kamna, 

zásobník – 2 600,- Kčs. Jakožto v letních měsících bude dána v děkanském 

kostele mramorová dlažba, bylo třeba zakoupit míchačku 3 950,- Kčs, 

kotouče na řezání mramoru 4 175 Kčs, cement 40q á 60,- = 2 400,- Kčs, 

lepenka 1 313,- Kčs. V měsíci červenci a srpnu za pomocí brigádníků – 

https://koronavirus.chocen.cz/
mailto:koronavirus@chocen-mesto.cz
mailto:koronavirus@chocen-mesto.cz
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lidovců a věřících byla dlažba položena koncem srpna – k povznesení kostela. 

Nová elektrifikace kostela – stará havarijní se dělala zároveň s pokládáním 

mramoru za 32 500,- Kčs – včetně občerstvení. Pan Šeda po pracích 

elektrikářů kostel vymaloval dolejší část pod okna za 1 200,- Kčs. Tento rok 

na podzim zakoupena další látka na ornáty: bílý, červený, zelený, fialový – za 

1 750,- Kčs – ušití zdarma. 

Zakoupeny hasicí přístroje za 854,- Kč, jak nařízeno. Ke konci roku 

nutná výměna žlabů u hospodářských budov – dělal zdarma Jindřich Sejkora 

z Přestavlk – jen materiál za 750,- Kč. 

V tomto roce byl pořízen obětní stůl a ambon pro Hemže za 2 500,- 

Kčs a obětní stůl a ambon pro Běstovice 2 100,-Kč, práce Fr. Trávníčka 

z Ústí nad Orl. Tím skončil na práci náročný rok – díky brigádníkům věřícím 

a lidovcům. Organizačně se zasloužila při všech pracích, aby vše bylo 

připraveno k práci a práce plynule pokračovala, sl. Fr. Janečková, farní 

hospodyně, která při všech akcích brigádníkům vařila přesnídávky, obědy a 

svačiny. Kolem kostela byla provedena úprava dláždění, které zkrášlilo 

prostředí kostela. 

Statistika: pokřtěných 42, oddaných 16, pohřbených 30, rozloučení 

kremace 15 – zaopatřených 22, z toho 11 zemřelých.  

Svatých přijímání: 15 572 při 572 mší sv., prvokomunikantů 19 – ve 

škole na náboženství přihlášených 25, v sobotních katechezích 37 jich bylo 

od 1. 9. do 29. 6. – 36. Návštěva nemocných týdně 6 – 8 míst. 

Sbírky řádné: 14 592,50 Kčs, mimořádné 33 304,50 Kčs – Celkem 

47 897,- Kčs. 

Darům i pomocníků Pán Bůh zaplať a žehnej! 

Z farní kroniky přepsala Soňa N 

 

 

Milé děti, 

v příštím měsíci květnu budeme oslavovat ženu, která bezmezně věřila 

Božímu slovu a spoléhala na jeho vedení. Vzpomenete si, jak se jmenovala? 

Zkuste najít 10 rozdílů v obrázcích.  

Okénko pro děti 



9 

 

 

       
 

Zuzka Siegelová 

 

 

KNÍŽKA 
 

Ve výzvě na postní dobu byl jeden z úkolů rozečíst 

knížku s duchovní tématikou. Nevím, kdo si tento 

bod vybral, není úplně lehké se do takových témat 

na čtení pustit. Proto jsem vybrala pár knížek a 

brožur, které by mohly stát za rozečtení a přečtení. 

Tady jsou: 

 

NEVYŽÁDANÉ RADY MLÁDEŽI – knížka od 

Marka Orka Váchy, která rozhodně stojí za 

přečtení, přinese mnoho zamyšlení a nových 

pohledů. 

 

Okénko pro mládež 
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PARABIBLE – biblické příběhy přenesené do současné doby.  

 

CHATRČ – tahle kniha je dost známá, ale kdyby 

ji přeci ještě někdo neznal – muži byla unesena 

dcera a nejpravděpodobněji zavražděna 

v opuštěné chatrči. O několik let později se muž 

do chatrče vypraví a zažije nevídané setkání, 

které ho navždycky změní.  

 

POKLADY POD SNĚHEM – jednoduchý, ale 

krásný příběh o dětech a odpuštění. 

 

ÚCHVATNÁ – knížka určená dívkám, kde 

autorka vypráví příběhy ze svého života a 

zároveň dává nahlédnout dovnitř duše. 

 

Nebo pokud máte chuť na oddechové zábavné čtení, zkuste stránky 

tisíckráte.cz, ale pozor! Nevěřte všemu, co se kde píše. :) 

Je to jen pár knih pro trochu inspirace, určitě každý z nás má doma nějakou 

knihu s duchovní tématikou. Nebojme se a využijme času, který trávíme 

doma, abychom si přečetli něco, co se nám možná nechce, ale kdo ví, třeba 

nám to přinese nový pohled na nás, svět nebo víru.  

Klára Šimková 
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Toto číslo sponzoruje: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Internetové stránky farnosti 
www.chocen.farnost.cz 

 

Uzávěrka dalšího čísla Drobečků je 13. 6. 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.  

 SEOKAjk 

 STAVBY 
 

 e-mail: jk.seoka@gmail.com 
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