
BOHOSLUŽBY  
v týdnu od 26. června do 3. července 2016 

26. 6. 13. neděle v mezidobí 
9.00 

10.30 
Choceň 
Koldín 

27. 6. 
Pondělí 13. týdne v mezidobí 
(na dobrý úmysl) 

7.15 Choceň 

28. 6. 
Památka sv. Ireneje, biskupa 
a mučedníka 

  

29. 6. 
Slavnost sv. Petra a Pavla,  
apoštolů 
(na dobrý úmysl) 

 18.00 Choceň 

30. 6. 
Čtvrtek 13. týdne v mezidobí 
(Za Marii Karlíkovou, manžela, rodiče  
 a sourozence) 

7.15 Choceň 

1. 7. 
Pátek 13. týdne v mezidobí 
(Za Olgu Minstrovou, manžela a syna) 

18.00 Choceň 

2. 7. 
Sobota 13. týdne v mezidobí 
(na dobrý úmysl) 

18.00 Choceň 

3. 7. 14. neděle v mezidobí 
9.00 

10.30 
Choceň 
Újezd 

 
** Dnes vychází nové číslo Drobečků. 
** Dnes od 14.30 hod. se v parku konají Prázdniny nanečisto. Pozvěte své známé a přátele. 
** Zpověď před prvním pátkem: v pondělí 13.00 – 15.00 zpovídat bude P. Krajíček, ve středu 
14.30 - 16.00 P. Kunert a od 17.00 zpověď pro děti. 
** První pátek: od 9.00 návštěvy nemocných a od 17.30 v kostele adorace a příležitost k zpovědi.  
** Setkání ekonomické rady farnosti se uskuteční v pátek 1. 7. v 19.00 na faře. 
** Za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít 
jubilejní rok milosrdenství, jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem. Obracíme 
se zvláště na vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli, abyste této možnosti využili. 
Přihlásit se je možné na webu: krakov2016.signaly.cz. Organizátoři žádají o přihlášení do konce 
června. Pozdější přihlášení s sebou nese organizační komplikace.   
** Prosíme o odevzdání přihlášek na náboženství do konce června. Nezapomeňte odevzdat 
přihlášky i za budoucí prvňáky. 
** V Novém Městě nad Metují se koná 26. ročník AKADEMICKÝCH TÝDNŮ v termínu  
29. 7. – 6. 8. 2016. Podrobnosti na nástěnce v kostele.  
 

 

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