
   BOHOSLUŽBY  
                
    v týdnu od 20. listopadu do 27. listopadu 2022 
 

20. 11. 
 Slavnost  

 JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE                                                                                                                                                                         
9.00 

10.30 

Choceň 

Hemže 

21. 11. 

Památka Zasvěcení Panny Marie  

v Jeruzalémě 
(Na poděkování za prokázaná dobrodiní) 

7.15     Choceň 

22. 11. Památka sv. Cecílie, panny a mučednice     
 

23. 11. 
Slavnost SV. KLEMENTA I., PAPEŽE 

A MUČEDNÍKA, hlavního patrona diecéze 
18.00       Choceň 

24. 11. 
Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze,   

a druhů, mučedníků 
7.15 Choceň 

25. 11. Pátek 34. týdne v mezidobí 18.00 Choceň 

26. 11. 
Sobota 34. týdne v mezidobí 
(Za Františka a Ludmilu Nováčkovy, za syna a za duše 

v očistci) 
18.00 Choceň 

 27. 11.  1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
9.00 

10.30 

Choceň 

Koldín 

** Dnešní sbírka je určena na pojištění kostelů a dalších církevních budov. 
** Dnes jsou v kostele k prodeji adventní věnce. 
** Ve středu 23. listopadu se uskuteční mezinárodní iniciativa Červená středa (#RedWednesday), 
jejímž smyslem je připomenout si všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro svou víru. 
Vnějším znakem této iniciativy je mj. rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. 
** Příští neděli 27. 11. začíná ADVENT. Na začátku mše svaté budou požehnány adventní věnce. 
** 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. 
 
Víra není žádný výkon, nýbrž vzdání výkonu, úplné vyprázdnění pro Boha, abychom tak mohli být 
zcela naplněni jím. Víra je tedy konkrétní způsob existence Božího království v člověku. Bůh je 
Pánem tam, kde se v něj jako takového věří, kde se mu prokazuje poslušnost. Víra a Boží království 
jsou dvě stránky jedné a téže věci. Příchod Božího království znamená, že Bůh si zjednává platnost 
tím, že ho člověk uzná ve víře. 
(Walter Kasper: Uvedení do víry) 

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

www.chocen.farnost.cz 


