
BOHOSLUŽBY  
 

     v týdnu od 13. listopadu do 20. listopadu 2022 
 

13. 11.  33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
9.00 

10.30 

Choceň 

Skořenice 

14. 11. Pondělí 33. týdne v mezidobí 7.15 Choceň 

15. 11. Úterý 33. týdne v mezidobí 
  

16. 11. Středa 33. týdne v mezidobí 18.00 Choceň 

17. 11. Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 
  

18. 11. Pátek 33. týdne v mezidobí 18.00 Choceň 

19. 11. 
Sobota 33. týdne v mezidobí 
(Na poděkování za prožitá léta) 

 

 18.00 

 

Choceň 

20. 11. 
 Slavnost  

 JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE                                                                                                                                                                         
9.00 

10.30 

Choceň 

Hemže 

** Dnešní dveřní sbírka je určena na podporu katolických médií. 
** V sobotu 19. 11. v 8.00 hod. úklid kostela: 6. skupina. 
** Příští neděli 20. 11. se bude konat sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních 
budov. 
** V týdnu od 13. 11. do 20. 11. bude probíhat Týden modliteb za mládež. Smyslem 
Týdne modliteb za mládež je spojit vzájemný čas, který máme a modlit se k Bohu.  
Za co? Především prosit Ducha Svatého o poznání, jakými cestami či způsoby svědčit  
o životě s Kristem a jak předávat víru dál. 
** Tříkrálová sbírka 2023 - Prosíme o zprávu, které děti se chtějí zúčastnit a chodit 
ve skupinkách. Hledáme také vedoucí tříkrálových skupin koledníků. Bližší 
informace podá Lída Barborková a Klára Doha. 
"Nepřicházej, Pane, bojím se tě". Pán by na to odpověděl: "Nemusíš se bát mě, boj se 
spíš sama sebe. V tobě je temnota, ve mně světlo. V tobě je nejistota a tápání, ve mně 
je cesta. V tobě je selhání a pád, ve mně je vzkříšení. V tobě je prázdnota, ve mně je 
tryskající pramen živé vody." Kristus je pro tebe všechno to, co hledáš! A pokud se 
ho přece jen stále bojíš, pak si vzpomeň: On tě miluje víc než ty sebe sama. A touží 
po tobě víc než ty po něm. 
(Angelo Scarano, z Úvodu do biblických čtení)  
                                  Duchovní správce: P. Bogdan Ganczarski 

Mobil: 731 402 850     E-mail: chocen@farnost.cz 
www.chocen.farnost.cz 

https://www.pastorace.cz/Rejstrik-autorsky/Scarano.html

