
BOHOSLUŽBY  
         
      v týdnu od 18. prosince do 25. prosince 2022 
 

18. 12.     4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
9.00 

10.30 

Choceň 

Hemže 

19. 12. Pondělí 19. prosince      7.15 Choceň 

20. 12. Úterý 20. prosince   

21. 12. Středa 21. prosince 18.00 Choceň 

22. 12. 
Čtvrtek 22. Prosince 
(Za Štěpána Minstra, manželku a dva syny) 

7.15 Choceň 

23. 12. Pátek 23. prosince 7.15 Choceň 

24. 12. 
ŠTĚDRÝ DEN 
Vigilie Slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ 

16.00

22.00 

Choceň 

Choceň 

 25. 12. 
Slavnost  

NAROZENÍ PÁNĚ 

9.00 

10.30 

12.00 

Choceň 

Koldín 

Hemže 

 
** Dnes se v 16.00 hod. v kostele sv. Františka Serafínského v Chocni uskuteční adventní koncert 
duchovní hudby. Vystoupí žáci a učitelé ZUŠ. 
** V pondělí 19. 12. se v 19.00 hod. na faře uskuteční setkání ekonomické rady farnosti. 
** Příležitost k svátosti smíření. Ve středu zpovídat budou: P. Tomáš Reschel ze Sloupnice (15.30-
17.00), a P. Stanislav Tomšíček z Vysokého Mýta (19.00-20.30). 
** V pátek 23. 12. od 9.00 hod. budeme v našem kostele stavět betlém. 
** Na nástěnce v kostele a na webových stránkách najdete pořad vánočních bohoslužeb v naší 
farnosti. 
 
Ochota otevřít se tajemné Přítomnosti, pomalu ji přijímat, dovolit jí, aby do mě mohla pronikat, to 
je to, co se děje v adventu – první záblesky světla v ještě tolik temné noci. Až se nám podaří 
sestoupit z trůnu své namyšlenosti, stane se to, o čem v Bibli žalmista říká, že srdce se pozvedne, 
nabere výšku a skrytá Boží přítomnost začne pronikat hlouběji do našeho zmateného života. 
Advent není žádný náhlý div či zázrak. Bůh s námi jedná zcela lidsky, krok za krokem nás vede a 
čeká na nás. Dny adventu se podobají tichému klepání na naše nitra, abychom se odvážili 
hledat tajemnou Boží přítomnost, která jediná může člověka opravdu osvobodit. 
(zpracováno podle knihy Josepha Ratzingera: Boží světlo v naší době - Meditace k církevnímu 
roku, kterou vydalo nakladatelství Paulínky) 

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

                                                  www.chocen.farnost.cz 

http://www.paulinky.cz/obchod/detail/Bozi-svetlo-v-nasi-dobe-Meditace-k-cirkevnimu-roku.
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