
BOHOSLUŽBY  
              
              v týdnu od 9. ledna do 16. ledna 2022 
 

9. 1.          Svátek Křtu Páně                                                         
9.00 

10.30 

Choceň 

Skořenice 

10. 1. 
Pondělí 1. týdne v mezidobí  
(Za Josefa Roha, manželku a oboje rodiče) 

7.15 Choceň 

11. 1. Úterý 1. týdne v mezidobí    

12. 1. Středa 1. týdne v mezidobí  18.00        Choceň 

13. 1. Čtvrtek 1. týdne v mezidobí      7.15 Choceň 

14. 1. 
Pátek 1. týdne v mezidobí 
(Za Jaromíra Nováka a z toho rodu zemřelé) 

18.00 Choceň 

15. 1. Sobota 1. týdne v mezidobí 18.00 Choceň 

16. 1.   2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
9.00 

10.30 

Choceň 

Hemže 

** Dnes je svátek Křtu Páně. Dnešním svátkem končí doba vánoční a začíná 
liturgické mezidobí. 
** V sobotu 15. 1. od 9.00 hod. budeme v našem kostele uklízet betlém. 
** V sobotu 15. 1. v 9.30 úklid kostela: 2. skupina. 
** V Chocni probíhá Tříkrálová sbírka. Do pokladniček lze přispět do pátku 14. 1. 
v provozovnách: cukrárna U Antona, Informační centrum, Papu Café a letos nově 
Konzum (na Podhomolí). Skupinka koledníků bude koledovat v neděli 16. 1. 
po mši sv. před naším kostelem. Dále platí i možnost přispět on-line na 
internetových stránkách Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.cz 
 
Svátek Křtu Páně je především epifanií neboli zjevením Kristovy osoby. "Křest Páně" neslavíme 
kvůli „události křtu“, ale kvůli zjevení Kristovy osoby, zjevení započaté o Vánocích. Dnešní svátek 
je zakončením vánoční doby. Přirozeně nás však musí napadnout otázka, jak souvisí křest s 
tajemstvím narození. Souvislost je velmi prostá: v obou případech se jedná o zjevení. Syn Boží se 
vtělil, a tak ukázal (zviditelnil, učinil přístupným našim očím) svoji slávu, důstojnost. I evangelista 
Lukáš potvrzuje, že Kristovým narozením se zjevila Boží sláva. Ježíšova sláva (důstojnost) se 
posléze zjevila i třem mudrcům. Vidíme tedy, že tyto události vánočního okruhu mají jako 
společného jmenovatele zjevení slávy. V těchto událostech poznáváme, kdo Bůh je – on se nám 
zjevuje a dává v Synu. 
(Angelo Scarano) 

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

www.chocen.farnost.cz 

http://www.trikralovasbirka.cz/

