
BOHOSLUŽBY  
 

      v týdnu od 24. listopadu do 1. prosince 2019 
 

24.11. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE                                                                        
9.00 

10.30 

Choceň 

Koldín 

25. 11. 
Pondělí 34. týdne v mezidobí 
(Za zemřelé z rodu Zemanova, Holubova, Simethova  

a Hánova) 

    7.15 Choceň 

26. 11. Úterý 34. týdne v mezidobí   

27. 11. 
Středa 34. týdne v mezidobí 
(Za rodinu Kužmovu a Harvanovu a z těchto rodů 

zemřelé) 

18.00 Choceň 

28. 11. 
Čtvrtek 34. týdne v mezidobí 
(Na úmysl dárce) 

7.15 Choceň 

  29. 11. 
Pátek 34. týdne v mezidobí 
(Za P. Josefa Knödla, P. Karla Výprachtického,                
P. Vladimíra Rudolfa a duše v očistci) 

18.00 Choceň 

30. 11. 
Svátek sv. Ondřeje, apoštola 
(Za Františka Navrátila, za zemřelé z rodu Navrátilova 

a Ducháčova) 

18.00 Choceň 

1. 12.          1. NEDĚLE ADVENTNÍ   
9.00 

10.30 

Choceň 

Újezd 

 
** Dnes jsou v kostele k prodeji adventní věnce. Z výtěžku podpoříme obnovu farního betlému.  
** V pátek 29. 11. v 16.00 hod. mše svatá v domově důchodců.  
** Příští neděli 1. 12. je uzávěrka Drobečků.   
** Příští neděli 1. 12. začíná ADVENT. Na začátku mše svaté budou požehnány adventní věnce.  
** Příští neděli 1. 12. se bude konat sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců. 
 
Boží království je jako velkolepá mozaika. Musíme si být vědomi toho, že jsme živými kamínky Božího díla 

a že jsme všichni mezi sebou propojeni a každý má účast na celku. Jestliže chybí právě tento kamínek, chybí 

něco k plnosti celku a každý tím trpí. Proto je třeba, abychom se pevně drželi svého úkolu. Stát pevně na 

svém místě znamená plnit dobře, okamžik za okamžikem, vůli Boží; tu, kterou má Bůh pro každého z nás. 

Pak vychutnáme svobodu ducha, typickou pro děti Boží, a sám Duch Boží nám poví, jak důležité je to, co 

děláme, a jak je to prospěšné pro nebe...   (podle Chiary Lubichové) 

 
 

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

www.chocen.farnost.cz 


