
 

     od sv. Františka 

 občasník choceňské farnosti  

podzim 2021 
 

Milé sestry a bratři,  

pomalu končí měsíc září a my pomalu končíme 

s opravou střechy budovy naší fary. A proto, že 

„srdcem“ všech prací byly práce tesařské, chtěl jsem 

dnes vzpomenout na patrona tesařů svatého Josefa. Stále totiž prožíváme Rok 

svatého Josefa, který 8. prosince 2020 papež František vyhlásil na památku 

dne, kdy před 150 lety blahoslavený papež Pius IX., pohnut těžkým a 

smutným dobovým postavením církve pronásledované nepřáteli, prohlásil 

dekretem Quemadmodum Deus svatého Josefa patronem katolické církve. 

Papež František, který již více než čtyřicet let denně recituje modlitbu 

k svatému Josefovi a má k němu osobní vztah, chce, aby byla důvěra celé 

církve v jedinečný patronát opatrovníka dítěte Ježíše trvalá, aby v něm 

všichni věřící v Krista mohli každý den upevňovat jeho příkladem svůj život 

z víry a plnit Boží vůli. 

Sv. Josef byl mužem modlitby, který také dnes všechny zve 

k prohloubení vztahu s Otcem, dovolujícímu rozpoznat Jeho vůli v životě.    

Sv. Josef byl spravedlivým mužem střežícím hluboké tajemství svého 

srdce. Pomáhá objevovat hodnotu ticha a poctivosti v plnění každodenních 

povinností. 

Sv. Josef je rovněž patronem lidí v nebezpečných situacích, trpících, 

donucených k útěku a osamocených.  

A svatá Terezie od Ježíše poznala svatého Josefa jako patrona ve 

všech životních situacích: „Zdá se, že Bůh dovolil jiným světcům, aby nám 

přispívali v té či oné potřebě, zatímco já zakusila, že přímluva sv. Josefa se 

vztahuje na všechny potřeby.“ 

Milé sestry a bratři, v dnešním evangeliu slyšíme sv. Jana apoštola, 

který říká Ježíšovi: „Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém 

jménu.“ Nevíme přesně, o kom mluvil sv. Jan. Víme ale, že ten, kdo úspěšně 

bojuje s temnými mocnostmi a vyhání zlé duchy ve jménu Ježíše Krista, je 

svatý Josef. 
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Apoštol Petr ve svém 1. listě v 5. kapitole napsal: „Buďte střízliví a 

bděte. Protože váš protivník, ďábel, obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by 

mohl pohltit.“  

Ano, ďábel útočí dnes na náš svět ze všech stran. Chce zničit naše 

rodiny, naši víru a tradici našich předků. Ale nejsme bezmocní. Máme 

mocnou přímluvu sv. Josefa proti ďábelským silám. To proto se v litanii 

k jeho cti nachází invokace: „Svatý Josefe, postrachu zlých duchů, oroduj za 

nás.“ 

Démoni se bojí Pána Ježíše Krista. Démoni se bojí Panny Marie. 

Démoni se bojí také sv. Josefa. Zlé duchy se před sv. Josefem třesou strachy, 

protože on je snoubencem Panny Marie a pěstounem Ježíše Krista. On je 

bránou, která vede k Ježíšovi a k Marii. 

Svatý Josef drží ve své ruce lilii, která je mocnou zbraní. Je to meč 

čistoty. To proto on má moc bodat ohnivého draka a ničit veškerou jeho špínu 

a temnotu. Lilie v jeho ruce je ohrožením pro všechny nečisté zlé mocnosti. 

Zlí duchové se bojí sv. Josefa i tehdy, když spí. Protože i tehdy mluví 

s Bohem. Není tedy důležité, zda jeho tělo odpočívá. Duch sv. Josefa 

vždycky bdí a je přípraven naše duše střežit a chránit a bojovat pro Ježíše a 

Marii. A kdy se sv. Josef probouzí ze snu, celé peklo truchlí, protože ví, že on 

bude ihned plnit Boží vůli jako ochránce svaté rodiny Božích dětí.  

Milé sestry a bratři, celý ten svět démonů, celá říše zla a temnoty, 

nejsou žádnou legendou, není to pouhý mýtus. Bible jasně říká, že ten svět 

existuje doopravdy. To proto boj, který vedeme, je boj duchovní. Ale 

nebojme se. To celé zlo můžeme překonat díky Pánu Ježíši Kristu, Panně 

Marii, učení a svátostem katolické církve a také díky sv. Josefovi, který je 

naším ochráncem a zároveň POSTRACHEM ZLÝCH DUCHŮ. 

o. Bogdan 

 

Ze života farnosti – plány 

 

26. 9. - kostel sv. Františka v Chocni, varhanní koncert 

28. 9. - slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa 

2. 10. - kostel sv. Františka v Chocni, oslavy 100. výročí ekonomického 

školství v Chocni. V 10.00 hod. bohoslužba za studenty, učitele, 

zaměstnance a přátele školy 

  3. 10. - pouť ke cti svatého Františka Serafínského  

10. 10. - výročí posvěcení kostela sv. Františka v Chocni 
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  1. 11. - slavnost Všech svatých 

  2. 11. - vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

21. 11. - slavnost Ježíše Krista Krále 

28. 11. - 1. neděle adventní (žehnání adventních věnců) 
  

 

Ze života farnosti – ohlédnutí 

 

LÉTO, PRÁZDNINY, ODPOČINEK,  

SPOLEČNÉ AKCE, FARNOST 
 

Každé roční období má své kouzlo. Léto je čas dovolených, 

společných rodinných akcí, setkání, táborů, výletů do přírody, do míst, kde se 

nás dotkne historie a krása staveb našich předků, ale také do míst, kde cítíme 

Boží přítomnost, Jeho velikost a lásku k nám. 

Léto je i čas práce na našich zahradách, na našich domech, kdy se 

snažíme trochu posunout naše celoroční snažení a plánujeme větší akce. 

Jsem vděčný za každý výlet do hor spojený i s fyzickou námahou, 

která je však vyvážena krásnými výhledy, krásou naší krajiny. 

Jsem vděčný za každou duchovní akci, za každou pouť, kde můžeme 

něco získat, abychom mohli rozdávat. 

Současná situace ještě stále vyžaduje zachovávat určitá omezení a 

opatření, kterými chráníme sebe i druhé. Je však moc dobře, že jsou 

příležitosti, kdy se můžeme setkat, být spolu, prožívat společný čas. Farnost 

funguje jako rodina. Je to 

živý organismus a my 

všichni jsme jeho součástí. 

Děkujeme, že to tak je, že 

vnímáme potřeby druhých a 

že si pomáháme, jak 

můžeme a jak umíme. 

Děkujeme všem, kdo 

se podíleli na přípravě a 

průběhu letních táborů. Je to 

velká věc a velký dar pro 

naše děti. 
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Děkujeme všem, kdo se podíleli 

na přípravě a průběhu našeho farního 

dne, včetně stavby stanů, zajištění laviček 

a úklidu. Společná fotografie, bohatý a 

vtipný program, chutné občerstvení, 

výborný oběd, obětavé zajištění nápojů a 

kafíčka – to vše zasluhuje velké 

poděkování.  

Velký dík patří otci Bogdanovi. 

Nesl tíhu celé akce včetně starosti o 

počasí, které nemělo chybu. Díky moc.  

Jsme moc rádi, že se opravuje 

střecha naší fary. Blesková brigáda na 

vyklizení půdy umožnila zahájení prací a 

nyní už se můžeme radovat, že stavba 

běží. Díky a velká úcta patří všem, kdo 

na tom mají podíl.  

Naše farnost žije. Noví farníci 

přicházejí – vítejte mezi námi – ale také 

nám farníci odcházejí – k Pánu. A tak se radujeme z každých křtin, z každé 

svatby a s láskou se loučíme s našimi zemřelými. Náš František Kusý, který 

odešel před několika týdny, se na nás jistě usmívá, protože to byl veselý 

člověk a myslí na nás, protože měl rád lidi.     

Mám rád naši farnost, naše město, naši zemi. Naší zemi a nám všem 

přeji jen to nejlepší. Jistě si to přejeme všichni. 

Martin Filip 
 

 

MAXMILIÁN MARIA KOLBE (2. ČÁST) 
 

Několik vybraných postřehů: 

Otec Maxmilián byl člověk nesmírně pracovitý a k sobě velmi 

náročný. Zachovával řád, bez něhož by nešlo založit a organizovat tak velké 

dílo.  

Zamyšlení 
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K ostatním bratrům a kněžím byl velmi dobrotivý, milosrdný, ale 

zároveň zásadový a pravdivý. Nesmírnou lásku k bližním mu každý četl 

v očích. 

Otec Maxmilián byl velmi pokorný. Žádná z jeho aktivit, žádná 

iniciativa či nápad, nebyly uskutečněny bez souhlasu, bez doporučení a bez 

požehnání představených.  

Jeho důvěra v Boha, v Boží záměry, jeho důvěra v Pannu Marii byly 

neotřesitelné. Kdo se s ním setkali, žasli nad jeho vírou a láskou. 

Otec Kolbe byl vážně nemocný. Několikrát se mu vrátila tuberkulóza, 

ale přestože jeho plíce fungovaly jen z poloviny, nepolevoval ve svém úsilí až 

do smrti. 

Když sháněl otec Maxmilián pozemky pro klášter Nepokalanów, 

jednal s majitelem, knížetem Lubeckým, který požadoval milion zlotých. 

Takovou částku by komunita minoritů nikdy nesehnala. Soška Panny Marie a 

neskutečná důvěra otce Kolbeho však knížete k úžasu jeho makléře 

přesvědčila: „Bylo by kruté zklamat kněze s takovou vírou. Jděte a připravte 

všechny papíry. Tento můj pozemek převeďte na řeholníky. Vím, že ho 

využijí mnohem lépe, než bych to kdy dokázal já.“ … 

Pozemky pro založení kláštera v Japonsku vybral otec Maxmilián na 

svahu hory tyčící se vysoko nad Nagasaki – hora tvořila štít mezi Zahradou 

Neposkvrněné a dole se rozkládajícím městem. … Mnozí lidé se posmívali a 

tvrdili, že místo je příliš vzdálené od ruchu města „Kdo by se chtěl do takové 

výšky plahočit?“ … Když 9. srpna 1945 dopadla na Nagasaki atomová 

bomba, bylo celé město srovnáno se zemí. V klášteře však nebyla zničena 

jediná budova, ani jeden řeholník či student nebyl zraněn. … 

 

 „… úloha člověka je poznat, uznat a svobodně v sobě zdokonalovat 

Boží obraz díky jeho milosti, a tak se s Bohem stále více spojovat v lásce a 

nechat se takříkajíc proniknout božstvím …“ (Maxmilián Maria Kolbe) 

 

Děkujeme Ti, Pane, že jsi nám dal otce Maxmiliána.  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Knihy:  Elaine Murrayová-Stoneová  -  Maxmilián Kolbe 

  Leon Dyczewski OFM Conv -  Svatý Maxmilián Maria Kolbe 

Filmy:  Život za život 

  Dvě koruny  

 

Martin Filip 
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Okénko pro děti 

 

Milé děti, 

vítejte zpátky ve školním roce. V měsíci září si připomínáme několik 

křesťanských svátků. Nejznámějšími jsou světci sv. Václav a sv. Ludmila, 

kteří mezi sebou měli i příbuzenský vztah. Pokud správně přiřadíte data, 

dozvíte se jaký.  

 

1) Narození Panny Marie    14. září (AVBY) 

2) Povýšení svatého Kříže    28. září (DMILY) 

3) sv. Ludmila      21. září (KEMLU) 

4) sv. Matouš      8. září (VÁCL) 

5) sv. Václav      16. září (LVNU) 

 

__ __ __ __ __ __     __ __ __     __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ __. 

Zuzana Siegelová 
 

 

SPORTOVNÍ TÝDEN 
 

Po letošním opět zvláštním roce jsme se všichni těšili na letní akce 

strávené na Vesmíru. Když nadešel den začátku sportovního týdne, nadšeně 

jsme vyrazili směr Deštné. První, co nás překvapilo, bylo, že je tam málo lidí, 

ale i to má své kouzlo, protože se člověk lépe seznámí. Letos byl prvním 

rokem za mnoho posledních, kdy nám na sportování bohužel moc nepřálo 

počasí, ale i tak jsme si poradili. První mlžný den jsme hráli sporty, které šly 

na pevném povrchu, a odpoledne se dokonce vyčasilo. Další den ovšem dost 

pršelo, tak jsme byli nuceni strávit půlden sportováním uvnitř a odpoledne 

jsme vyrazili na krátký výlet se mší. Uprostřed týdne byl jeden krásný slunný 

den, kterého jsme si užili, jak jsme mohli, hrálo se frisbee, dreamgame… No, 

a poslední den (čtvrtek) nám bohužel opět dost pršelo, takže dopoledne jsme 

nabírali síly hraním deskovek a odpoledne se nám trochu vylepšilo na 

,,oblíbený” orientační běh. Celý týden jsme si moc užili, i přes nepřízeň 

počasí, a moc hezky jsme tak zakončili léto na Vesmíru. 

Klára Šimková 

Okénko pro mládež 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Narozen%C3%AD_Panny_Marie
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
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TANEČNÍ TÝDEN 
 

Letošní ročník tanečního týdne na Vesmíru proběhl i přes všechny 

nástrahy velmi úspěšně. Kromě velké porce tance jsme měli možnost 

zúčastnit se uměleckého vystoupení Pavla Helana a jeho kytary. Letošní 

ročník byl mimo jiné zvláštní tím, že do vedení vstoupil zbrusu nový taneční 

tým. Svoji roli zvládli bravurně a postarali se o posílení naší bránice. 

Nechyběl ani tradiční flashmob a samozřejmě závěrečný galavečer.  

Zkrátka, po taneční i duchovní byl letošní tanečák určitě obohacující. 

za choceňskou mládež Madla Víchová  

 

Z farní kroniky 

 

ROK 1984 
 

V rámci milostivého léta zúčastnil se duchovní správce pouti do Říma 

– ve dnech 26. 2. - 2. 3. 1983. Pouť pořádána SKD – jako netypický turistický 

zájezd za cenu vlakem 11 300,- Kčs. Audience u Sv. otce v hale 8 000 lidí, 

kde Sv. otec pozdravil nás jako turisty Čedoku. Krásné setkání zanechalo 

hluboký zážitek.  

2. května v den 41. výročí ordinace byla koncelebrovaná mše sv. 

ordinandů 43 – z 10 žijících jen 8 zúčastněných. 

Zakoupena látka na rochety a komže 838,- Kčs. V měsíci květnu pan 

Rozlílek instaloval rozvedení a zapojení na městský vodovod na děkanství 

v hodnotě 1 569,20 Kčs. 

10. 6. 1984 zakoupeny 2 sady trubkového lešení s farním úřadem 

v Sudslavi. Předáno a zapůjčeno bylo 40 000,- Kč, z čehož bylo far. úř. 

v Sudslavi vráceno 14 174,- Kčs. Takže 1 sada složená na Sudslavi patří 

děkanskému úřadu v Chocni. 

Duchovní správce byl od 21. 6. 1984 do 1. 8. 1984 v nemocnici na 6 

operací a pak neschopen v rekonvalescenci. Zastupovali jej v náročné 

farnosti: P. Bartoloměj, J. Kulhavý OP z Knířova v neděli o ½ 8, P. Trubán 

z Jelení v sobotu o ½ 6 s platností neděle a P. J. Zábranský ze Sudslavi – 

v úterý a ve čtvrtek večer o ½ 6. Díky jim. 

29. 6. zemřela nejstarší farní osadnice pí. Emma Klabanová, 

r. Eukelová z Chocně ve věku 99 roku 9 měsíců, 4 dni. 

Z farní kroniky přepsala Soňa N.   
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Toto číslo sponzoruje: 
 

 
 

 

 

 
 

 

Internetové stránky farnosti 
www.chocen.farnost.cz 

 

Uzávěrka dalšího čísla Drobečků je 5. 12. 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). Drobečky připravili: Martina Krsková, Tomáš Nix.  

mailto:drobecky@seznam.cz

