
   BOHOSLUŽBY  
                
             v týdnu od 24. října do 31. října 2021 
 

24. 10.  30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
9.00 

10.30 

Choceň 

Koldín 

25. 10. Pondělí 30. týdne v mezidobí      
 

26. 10. 
Úterý 30. týdne v mezidobí 
(Na úmysl dárce) 

   18.00 Choceň 

27. 10. Středa 30. týdne v mezidobí 
  

28. 10. 
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 
(Za Julii a Šimona Škardovy) 

18.00 Choceň 

29. 10. 
Pátek 30. týdne v mezidobí 
(Za Karla Hyláka, syna Karla, z toho rodu zemřelé a za 

duše v očistci) 
18.00 Choceň 

30. 10. 
Svátek Výročí posvěcení katedrály 
(Za Marii a Pavla Krásovy) 

 

18.00 

 

Choceň 

31. 10.   31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                                                                                                                                                          
9.00 

10.30 

Choceň 

Bošín 

 
** V neděli 31. 10. bude v kostele v Běstovicích v 15.00 hod. poutní mše svatá. 
** Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 11. 1. 2020 mohou věřící v naší republice 
získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné 
zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 
2. do 8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu sedmi let. 
 
Vás každodenní život je vaším chrámem i vaším náboženstvím. Vždy, když do něho vstupujete, 
vezměte všechno s sebou. Vezměte pluh, kovářský měch a perlík, dřevěnou palici i loutnu, vše, co 
jste vyrobili pro užitek nebo pro potěšení. Neboť při uctívání se nemůžete povznést nad své 
úspěchy, ani klesnout níže než vaše neúspěchy. A vezměte s sebou všechny lidi: neboť při vzývání 
nemůžete vzlétnout výše než jejich naděje, ani se v pokoře sklonit níže než jejich zoufalství. 
A chcete-li poznat Boha, nestávejte se pro to luštiteli hádanek. Raději se rozhlédněte kolem a 
spatříte ho, jak si hraje s vašimi dětmi. A pohlédněte do prostoru: uvidíte ho kráčet v oblacích, 
rozpínat paže v blescích a sestupovat v dešti. 
Uvidíte ho usmívat se v květech a pak se vznést a mávat rukama ve stromech. 
(Chalíl Džibrán: Prorok. Zahrada Prorokova, Vyšehrad, Praha 1996, 67) 

 

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

www.chocen.farnost.cz 


