
   BOHOSLUŽBY  
              
             v týdnu od 26. ledna do 2. února 2020 
 

26. 1.         3. neděle v mezidobí                                                   
9.00 

10.30 

Choceň 

Koldín 

27. 1. 
Pondělí 3. týdne v mezidobí  
(Za Jana Klapala) 

7.15 Choceň 

28. 1. 
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze               

a učitele církve 
  

29. 1. 
Středa 3. týdne v mezidobí  
(Za Stanislava Michalce, Radomíra Šedu a duše v očistci) 

 18.00        Choceň 

30. 1. 
Čtvrtek 3. týdne v mezidobí 
(Za Jana Klozema a za Josefa Bělohlávka o dar 

uzdravení) 

7.15 Choceň 

31. 1. 
Památka sv. Jana Boska, kněze 
(Za Jaromíra Nováka a zemřelé z toho rodu)  

18.00 Choceň 

1. 2. 
Sobota 3. týdne v mezidobí 
(Za rodinu Fajfrovu, Dianovu, Hrdinovu a duše v očistci) 

18.00 Choceň 

2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu 
9.00 

10.30 

Choceň 

Újezd 

 

** V pátek 31. 1. v 16.00 hod. mše svatá v domově důchodců. 
** V pátek 31. 1. v 19.00 na faře setkání mládeže. 
** V sobotu 1. 2. v kostele na Hemžích mariánská sobota: 7.30 růženec, 8.00 mše sv. 
** Příští neděli 2. 2. je svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše svatá začne obřadem 
žehnání svíček.                                                                                                                               
 
Poznal jsem ve svém životě, že není malých rolí. Někdy totiž stačí jedna docela malinká role, aby 
změnila „velké“ věci. Říkám si, že i naše často malá životní role může něco zachránit. I ten poslední 
člověk může něco dokázat. Třeba taková světu neznámá babička. Ta může svítit jako sluníčko na 
všechny doma, může všechno zjasňovat, hroty ulamovat, rodinu smiřovat, dětem v klidu životní 
moudrost dávat. Ono se totiž stává, že někdo v rodině stále rozsévá mráz a chlad, a to pak teprve je 
třeba, aby někdo svítil a všechen sníh tak brzy roztál a bylo zase teplo. Chtěl bych, abychom všichni 
posílali jeden paprsek za druhým na ono veliké jeviště, které nazýváme svět.                                   
František Lukeš 

 

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

www.chocen.farnost.cz 


