
   BOHOSLUŽBY  
                
              v týdnu od 17. října do 24. října 2021 
 

17. 10. 
  29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

             DEN MODLITEB ZA MISIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
9.00 

10.30 

Choceň 

Hemže 

18. 10. 
Svátek sv. Lukáše, evangelisty 
(Za Josefa Severýna, manželku, syna a duše v očistci) 

    7.15 Choceň 

19. 10. Úterý 29. týdne v mezidobí 
  

20. 10. 
Středa 29. týdne v mezidobí 
(Za Františka Vláška, z toho rodu zemřelé a za duše  

v očistci) 

18.00 Choceň 

21. 10. 
Čtvrtek 29. týdne v mezidobí 
(Za Ludmilu Rohovou, manžela a rodiče) 

7.15 Choceň 

22. 10. 
Pátek 29. týdne v mezidobí 
(Za Josefa Sládka) 

18.00 Choceň 

23. 10. 
Sobota 29. týdne v mezidobí 
(Za manžele Marii a Josefa Kadrmasovy) 

 

18.00 

 

Choceň 

24. 10.    30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                                                                                                                                                          
9.00 

10.30 

Choceň 

Koldín 

 
** Dnešní sbírka je určena na Papežská misijní díla. 
** Dnes od 15.00 hod. zveme všechny do kostela sv. Františka na společnou 
modlitbu růžence za lidi v misijních oblastech. 
 
 V obrovském plánu Božím je každý detail důležitý, ten tvůj také, moje nepatrné a skromné 
svědectví i skryté svědectví těch, kdo žijí jednoduše svou víru v každodenních rodinných, 
pracovních a přátelských vztazích. Existují světci všedních dnů, „skrytí“ svatí, jakási „střední třída 
svatosti“ - jak řekl jeden francouzský spisovatel - tedy těch, mezi něž můžeme patřit všichni. V 
různých částech světa jsou však také ti, kteří jako Petr a apoštolové pro evangelium trpí. Jsou 
takoví, kteří odevzdávají svůj život, aby zůstali věrni Kristu svědectvím poznamenaném krví. 
Všichni si dobře pamatujme, že nelze zvěstovat Ježíšovo evangelium bez konkrétního svědectví 
života. Kdo nás slyší a vidí, musí mít možnost odezírat potom z našich skutků to, co slyší z našich 
úst, a oslavovat Boha! Přichází mi na mysl rada, kterou svatý František z Assisi dával svým 
bratřím: „Hlásejte evangelium, a když bude třeba, tak i slovy“. 
Papež František (Převzato z webu české sekce Radia Vatican) 

 

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

www.chocen.farnost.cz 

http://www.radiovaticana.cz/

