
BOHOSLUŽBY  
               
          v týdnu od 24. května do 31. května 2020 
  

24. 5. 
Slavnost  

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 

9.00 

10.30 

14.30 

Choceň 

Choceň 

Hemže 

25. 5. 
Pondělí po 7. neděli velikonoční 
(Na poděkování a s prosbou o Boží ochranu a pomoc) 

     7.15 Choceň 

26. 5. Památka sv. Filipa Neriho, kněze   

27. 5. 
Středa po 7. neděli velikonoční 
(Za rodinu Mülerovu, Doležalovu a k manželovému 100. 

výročí narození)  
  18.00 Choceň 

28. 5. 
Čtvrtek po 7. neděli velikonoční 
(Za sv. otce Františka, biskupy, kněze, jáhny, řeholnice, 

řeholníky a za bohoslovce) 
   7.15 Choceň 

29. 5. 
Pátek po 7. neděli velikonoční  
(Za zemřelé z rodu Zemanova, Holubova, Simethova  

a Hánova) 
18.00 Choceň 

30. 5. Památka sv. Zdislavy  18.00 Choceň 

31. 5. 
Slavnost  

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

9.00 

10.30 

14.30 

Choceň 

Choceň 

Hemže 

** Příští neděli 31. 5. 2020 se uskuteční sbírka na pastorační aktivity v diecézi. 
** Naše farnost bude brzy svědkem velmi krásných a nevšedních okamžiků. Jáhen František Filip 
přijme v sobotu 27. 6. 2020 v 10.00 v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové z rukou otce 
biskupa Mons. Jana Vokála KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ. Za tento veliký dar bude Bohu děkovat slavením 
PRIMIČNÍ MŠE SVATÉ v sobotu 4. 7. 2020 v 15.00 v kostele sv. Františka Serafínského v Chocni. 
Na tyto dvě slavnosti Vás všechny srdečně zveme a prosíme o modlitbu za kandidáty ke kněžství. 
 
Ježíš zvedl ruce a požehnal jim. Když jim žehnal, vzdaloval se od nich. Jeho poslední obraz pro ně 
tvořily pozvednuté ruce, žehnající gesto.  … Nanebevstoupení je žehnání. 
Kristovy ruce se staly střechou, která nás přikrývá, a zároveň jsou to ruce, které otevírají dveře 
směrem vzhůru. V žehnání odchází, platí to však rovněž naopak – v žehnání zůstává. 
Takový je i nadále jeho vztah ke světu a ke každému z nás: on žehná, on sám se pro nás stal 
požehnáním. 
(Benedikt XVI) 

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

                                        www.chocen.farnost.cz 


