
BOHOSLUŽBY  
 

           v týdnu od 16. června do 23. června 2019 
 

16. 6. 
                      Slavnost  

       NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE       
9.00 Choceň 

17. 6. Pondělí 11. týdne v mezidobí 
  

18. 6. Úterý 11. týdne v mezidobí   

19. 6. 
Středa 11. týdne v mezidobí 
(Za Annu Filipovou, rodiče a sourozence) 

18.00 Choceň 

20. 6. 
Čtvrtek 11. týdne v mezidobí 
(Za rodinu Šťovičkovu) 

7.15 Choceň 

21. 6. Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 
  

22. 6. 
Sobota 11. týdne v mezidobí 
(Za Theodora Stupně a poděkování za uzdravení syna) 

18.00 Choceň 

23. 6.     Slavnost TĚLA a KRVE PÁNĚ 
9.00 

10.30 

12.00 

Choceň 

Koldín 

Hemže 

 
** V sobotu 22. 6. v 9.00 úklid kostela: 2. skupina. 
** Příští neděli 23. 6. je slavnost Těla a Krve Páně. Sraz družiček v 8.50 před budovou fary. 
** Příští neděli 23. 6. se bude konat sbírka na Charitu. 
** V neděli 23. června od 14.30 se v parku u pily konají Prázdniny nanečisto aneb Pojďte s námi do 
pohádky. Pozvěte své přátele a známé. 
 ** Ve čtvrtek 27. 6. od 16.30 bude pro děti příležitost k svátosti smíření a v 17.00 mše svatá na 
zakončení školního roku. Po mši svaté zveme děti, jejich rodiče a mládež na farní dvůr na táborák. 
 
Říká se, že tajemství Nejsvětější trojice je nepochopitelné, a snad tomu tak doopravdy je! A přece je tak 

prosté, když ho žiješ! Když ho zakoušíš, není nic, co by bylo jasnější a pravdivější. Čím by byl Otec bez 

Ježíše? A čím by byl Ježíš bez Otce? A kde by byla plnost a láska bez Ducha, který je spojuje? Který ze tří 

činí jedno? Zamysleli jste se někdy nad Ježíšovým výkřikem v noci? Nad jeho modlitbou v poušti či v 

Getsemanech? Kdyby nebylo Otce, který mu odpovídá, co by mu vlastně zbylo - a co by zbylo nám? 

Jak hrozná by musela být osamělost Boha uzavřeného do své děsivé jednoty! Avšak Ježíš vykřikl a Otec mu 

odpověděl. A jejich věčná jednota, to je Láska. Jakou radostí je Duch! 

Duch je objetí, které činí ze tří jedno a obdarovává tě radostí z této jednoty. (Carlo Carretto) 
 
 

 

Duchovní správce: P. Bogdan Ganczarski 
Mobil: 731 402 850     E-mail: chocen@farnost.cz 

www.chocen.farnost.cz 


