
   BOHOSLUŽBY  
 

                v týdnu od 20. září do 27. září 2020 
 

20. 9.    25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
9.00 

10.30 

Choceň 

Hemže 

21. 9. 
Svátek sv. Matouše, apoštola 
(Za Martina a Šárku Štorkovy) 

7.15    Choceň 

22. 9. Úterý 25. týdne v mezidobí   

23. 9. 
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 
(Za rod Víchů, Suchomelů a Dosedělů) 

18.00 Choceň 

24. 9. Čtvrtek 25. týdne v mezidobí 7.15    Choceň 

25. 9. 
Pátek 25. týdne v mezidobí 
(Za Pavla Dostála a manželku Emilii) 

18.00 Choceň 

 26. 9.  Sobota 25. týdne v mezidobí 18.00 Choceň 

27. 9.    26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
9.00 

10.30 

Choceň 

Koldín 

 

** Dnešní sbírka je určena na církevní školství v diecézi. 
** Dnes po mši svaté začíná nový katechetický projekt pro děti HORSKÉ KÁZÁNÍ. 
** Dnes zveme rodiče na setkání s Mgr. Janem Kršňákem na téma: „DŮVĚRA 
V DIGIDĚTI A DŽUNGLE PRO RODIČE“. Setkání začíná v 13.00 hod. na faře 
v Chocni. Podrobnosti najdete na nástěnce v kostele. 
** Na internetových stránkách naší farnosti a na nástěnce v kostele je rozpis 
vyučování náboženství na nový školní rok. 

Nakolik přijímám Boží milosrdenství (velice konkrétně, nejen „abstraktně“, nejen rozumem), 
natolik je mohu dávat dál. Přijímat jeho milosrdenství ale neznamená jen přijímat Boží dary, ale 
především nechat se proměňovat podle jeho „milosrdného nitra“: stávat se tak milosrdným, jako je 
milosrdný on. Boží milosrdenství začíná „uvnitř“, v Božím nitru. Právě tam musí začínat i moje 
milosrdenství. Díky tomuto novému srdci jsem uschopněn žít jako „marnotratný otec“, který ve 
svém milosrdenství bez míry vykazuje dokonce spíše mateřské rysy. Konkrétněji to pak znamená 
vylévat milosrdné srdce před mladšími i staršími, slabými i silnými, zlomenými i zahořklými, 
podobně jako onen velkorysý otec v podobenství o marnotratném synu, to znamená jako Ježíš. 

Angelo Scarano (O marnotratném otci) 

 

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

www.chocen.farnost.cz 

http://www.ikarmel.cz/kniha/O-marnotratnem-otci_101717.html

