
BOHOSLUŽBY  
         
      v týdnu od 29. listopadu do 6. prosince 2020 
 

29. 11.         1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
  

30. 11. 
Svátek sv. Ondřeje, apoštola 
(Za Annu Konárkovou a jejího manžela Františka) 

7.15 Choceň 

1. 12. Úterý po 1. neděli adventní   

2. 12. 
Středa po 1. neděli adventní 
(Za Petru Nováčkovou) 

18.00 Choceň 

3. 12. 
Památka sv. Františka Xaverského, kněze 
(Za P. Josefa Bezdíčka, rodiče a sourozence) 

7.15 Choceň 

4. 12. Pátek po 1. neděli adventní 
7.15 

18.00 

Choceň 

Choceň 

    5. 12. Sobota po 1. neděli adventní 18.00 Choceň 

6. 12.         2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
9.00 

10.30 

12.00 

Choceň 

Choceň 

Sruby 

** Dnes je 1. neděle adventní. Zahajujeme nový liturgický rok. Začínáme ho adventem, čili časem 
radostného očekávání na příchod Spasitele a na vánoční svátky. Celou dobu adventní máme 
prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Pánu Ježíši Kristu. 
** Dnes je uzávěrka Drobečků.  
** Zpověď před prvním pátkem: ve středu 14.30 - 16.00 zpovídat bude P. V. Horák a ve čtvrtek 
16.00 - 17.30 P. Kunert. 
** První pátek: od 9.00 návštěvy nemocných, od 17.30 adorace v kostele a příležitost k zpovědi.                              
** V sobotu 5. 12. v kostele na Hemžích mariánská sobota: 7.30 růženec, 8.00 mše sv. 
 
V adventní době se církevní společenství připravuje na slavení velkého tajemství vtělení. Jsme 
pozváni nově objevovat svůj osobní vztah k Bohu a prohlubovat ho. Latinské slovo „adventus“ 
odkazuje na Kristův příchod a zdůrazňuje sestoupení Boha k lidstvu, na něž by každý měl 
odpovědět s otevřeností, hledáním a souhlasem. Tak, jako je Bůh svobodný, protože ho k tomu 
vede jedině jeho láska, má i člověk svobodu vyslovit svůj souhlas: Bůh očekává odpověď danou  
z lásky…V určitém smyslu Pán chce skrze nás lidi stále přicházet na zemi. Klepe na dveře našeho 
srdce: Jsi ochoten dát mi své tělo, svůj čas a svůj život? Je to hlas Pána, který chce vstoupit i do 
naší doby, chce vstoupit skrze nás do života dnešních lidí. Hledá živý příbytek, totiž náš osobní 
život. To je příchod Páně a tomu se chceme v době adventní novým způsobem učit: Ať Pán přijde 
také skrze nás. (Benedikt XVI) 

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