
BOHOSLUŽBY  
v týdnu od 27. listopadu do 4. prosince 2016 

27. 11. 1. neděle adventní 
9.00 

10.30 
Choceň 
Koldín 

28. 11. 
Pondělí po 1. neděli adventní  
(Za Marii Kovalovou a manžela, za Marii Zbrojovou  
a manžela) 

7.15 Choceň 

29. 11. Úterý po 1. neděli adventní   

30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola    18.00 Choceň 

1. 12. 
Čtvrtek po 1. neděli adventní 
(Za Josefa Bezdíčka, rodiče a sourozence) 

7.15 Choceň 

2. 12. 
Pátek po 1. neděli adventní 
(Za Petru Nováčkovou) 

18.00 Choceň 

3. 12. 
Památka sv. Františka Xaverského, 
kněze 

 (Za živé a zemřelé z rodiny Štanclovy a Matouškovy) 

18.00 Choceň 

4. 12. 2. neděle adventní 
9.00 

10.30 
Choceň 
Újezd 

** Dnes je 1. neděle adventní. Zahajujeme nový liturgický rok. Začínáme ho adventem, čili časem 
radostného očekávání na příchod Spasitele a na vánoční svátky. Celou dobu adventní máme 
prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. 
** Dnes je uzávěrka Drobečků. 
** Ve čtvrtek 1. 12. od 15.00 - 18.00 zpověď před prvním pátkem. P. Kunert 16.30 – 18.00.  
** První pátek: od 9.00 návštěvy nemocných a od 17.30 v kostele adorace a příležitost k svátosti 
smíření. 
** V pátek 2. 12. v 16.00 hod. mše svatá v domově důchodců. 
** V pátek 2. 12. v 19.00 na faře setkání mládeže (příprava na biřmování).  
** V sobotu 3. 12. od 9 do 14 hod. zveme děti na faru, kde pro ně bude připraven bohatý program. 
** Příští neděli 4. 12. se bude prodávat vánoční cukroví za dobrovolný příspěvek ve prospěch 
Papežských misijních děl.  
** Příští neděli v 15.00 hod. na faře příprava na biřmování pro dospělé. 
** Příští neděli 4. 12. od 16.00 hod. zveme děti na Rychtu na setkání s Mikulášem. Vezměte s sebou 
rodiče, babičky a dědečky. 
** Hledáme vedoucí tříkrálových skupin koledníků. Bližší informace podá M. Krsková. 
** Adventní duchovní obnova se bude konat v sobotu 10. 12. od 14.00 hod. na faře. Obnovu povede 
PhDr. Mgr. Jiří Pilz z Trutnova. Program duchovní obnovy bude upřesněn za týden. 

 

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