
   BOHOSLUŽBY  
                
              v týdnu od 10. října do 17. října 2021 
 

10. 10. 
          Slavnost VÝROČÍ  

    POSVĚCENÍ KOSTELA                                                                                                              

9.00 

10.30 

12.00 

Choceň 

Choceň 

Skořenice 

11. 10. Pondělí 28. týdne v mezidobí     7.15 Choceň 

12. 10. Úterý 28. týdne v mezidobí 
  

13. 10. 
Středa 28. týdne v mezidobí 
(Na úmysl dárce) 

18.00 Choceň 

14. 10. Čtvrtek 28. týdne v mezidobí 7.15 Choceň 

15. 10. 
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny                

a učitelky církve 
18.00 Choceň 

16. 10. 
Sobota 28. týdne v mezidobí 
(Za rodiče Emilii a Jana Tománkovy) 

 

18.00 

 

Choceň 

17. 10. 
  29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
             DEN MODLITEB ZA MISIE                                                                                                                                                                                         

9.00 

10.30 

Choceň 

Hemže 

 
** Příští neděli 17. 10. se bude konat sbírka na Papežská misijní díla. 
** Příští neděli 17. 10. od 15.00 hod. zveme všechny do kostela sv. Františka na 
společnou modlitbu růžence za lidi v misijních oblastech. 
 
České slovo „kostel“ vzniklo z latinského „castellum“, což znamená tvrz. Kostely totiž byly od 
počátku budovány zpravidla jako pevné zděné stavby, které ve středověku plnily mimo jiné funkci 
útočiště pro obyvatele chatrných obydlí při přepadení. To ovšem nebyl hlavní účel kostelů. V jiných 
jazycích je již slovo pro označení kostela mnohem přiléhavější: pro kostel a církev je užito stejné 
slovo. V němčině (Kirche), v ruštině (cerkov), ve francouzštině (eglise), v italštině (chiesa) nebo v 
angličtině (church) vždy znamenají kostel i církev. Kostel je totiž „dům církve“, totiž dům, ve 
kterém se církevní obec, společenství křesťanů, shromažďuje ke mši, čili ke slavnosti, která má svůj 
kořen v Ježíšově poslední večeři s jeho učedníky. Toto je jeho hlavní účel. Tak je kostel dědicem 
dávného večeřadla v Jeruzalémě, kde se před dvěma tisíciletími poslední večeře konala. Kostel je 
prostorem i pro jiné bohoslužby, jako jsou svatba, křest, rozloučení se zesnulým. Je to, stručně 
řečeno, prostor ke shromáždění křesťanů, kteří se v něm společně modlí, i prostor pro jednotlivce, 
který se mimo bohoslužbu modlí sám. 

 

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

www.chocen.farnost.cz 


