
BOHOSLUŽBY  
 

             v týdnu od 14. srpna do 21. srpna 2022 
 

 14. 8.    20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                                                                          
9.00 

10.30 

Choceň 

Skořenice 

15. 8. 

Slavnost NANEBEVZETÍ 

PANNY MARIE 
(Za Marii Švejdovou, manžela, rodiče) 
Mše svatá v kapli choceňského zámku 

7.15 

 

 

17.00  

Choceň 

 

 

Choceň 

16. 8. Úterý 20. týdne v mezidobí 7.15 Choceň 

17. 8. Středa 20. týdne v mezidobí 
  

18. 8. Čtvrtek 20. týdne v mezidobí 
  

19. 8. 
Pátek 20. týdne v mezidobí 
(Za rodinu Šťovičkovu) 

18.00 Choceň 

20. 8. 
Památka sv. Bernarda, opata a učitele 

církve 

 

18.00 

 

Choceň 

 21. 8.    21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                                                                          
   9.00 

10.30 

Choceň 

Hemže 

 
Ještě v den svého zmrtvýchvstání Ježíš přichází do večeřadla a jeho pozdrav zní: „Pokoj vám. 
Přijměte Ducha svatého“. To je Ježíšův pokoj – je to Osoba a velký dar. A když je v našem srdci 
Duch svatý, nikdo nám pokoj nemůže vzít. Nikdo! To je pokoj konečný! V čem spočívá náš úkol? 
Uchovávat tento pokoj. Chránit ho! Tento pokoj je obrovský, není to můj pokoj, ale pokoj jiné 
Osoby, která mi ho dává. Osoby, která je v nitru mého srdce a celý život mne doprovází. Tento 
pokoj mi dal Pán. Tento pokoj dostáváme křtem a biřmováním, ale zejména jej dostáváme tak, jako 
když dítě dostává dárek, bezpodmínečně a v otevřenosti srdce. Ducha svatého si máme hlídat, aniž 
bychom ho uvěznili v kleci, a máme tento „velký Boží dar“ prosit o pomoc. Jestliže máte tento 
pokoj Ducha, máte-li Ducha ve svém nitru a jste si toho vědomi, ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. 
Jste v bezpečí! Pavel říká, že musíme projít mnohým soužením, abychom vstoupili do Božího 
království. Každý z nás má tolik trápení, většího či menšího…“Ať se však vaše srdce nechvěje a 
neděsí“ – v tom spočívá Ježíšův pokoj. Přítomnost Ducha působí, že naše srdce přebývá v pokoji. 
Není umrtvené, nýbrž je v pokoji. Je si všeho vědomé, ale zůstává v pokoji – onom pokoji, který 
nám dává pouze Boží přítomnost. 
(Papež František) 

 

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

www.chocen.farnost.cz 


