
BOHOSLUŽBY  
v týdnu od 26. února do 5. března 2017 

26. 2. 8. neděle v mezidobí 
9.00 

10.30 
Choceň 
Koldín 

27. 2. 
Pondělí 8. týdne v mezidobí 

   (Na úmysl dárce) 
7.15 Choceň 

28. 2. Úterý 8. týdne v mezidobí    

1. 3. 
Popeleční středa 
(Za Annu Filipovou, sourozence a rodiče) 

   18.00           Choceň 

2. 3. 
Čtvrtek po Popeleční středě 
 (Na úmysl dárce) 

7.15 Choceň 

3. 3. 
Pátek po Popeleční středě 

(Za rod Víchů, Suchomelů a Dosedělů) 
18.00 Choceň 

4. 3. 
Sobota po Popeleční středě 

(Na poděkování za prokázaná dobrodiní) 
18.00 Choceň 

5. 3. 1. neděle postní 
9.00 

10.30 
Choceň 
Újezd 

** Dnešní sbírka je určena na Svatopetrský haléř.  
** Dnes vychází nové číslo Drobečků. 
** Zpověď před prvním pátkem: v pondělí mezi 13.00 a 15.00 hod. zpovídat bude P. Krajíček a ve 
čtvrtek mezi 16.00 a 17.30 P. Kunert. 
** Ve středu 1. 3. je POPELEČNÍ STŘEDA. Začínáme dobu postní. Je to čas pokání a obrácení, čas, 
kdy se horlivějším nasloucháním Božímu slovu a modlitbou připravujeme k obnovení svého 
křestního vyznání. Popeleční středa je dnem přísného postu. Během mše se bude udělovat popelec. 
** Ve středu 1. 3. Vás zveme po mši svaté na faru na katechezi pro dospělé. Téma setkání: Věřím  
v Boha. 
** První pátek: od 9.00 návštěvy nemocných, od 17.30 v kostele modlitba křížové cesty a příležitost 
k svátosti smíření. 
** V pátek 3. 3. bude v 16.00 hod. mše sv. v domově důchodců. 
** V pátek 3. 3. v 19.00 na faře setkání mládeže (příprava na biřmování).  
** V neděli 5. 3. v 14.30 bude v kostele modlitba křížové cesty a v 15.00 hod. na faře příprava na 
biřmování pro dospělé. 
** Během postní doby modlitby křížové cesty budou vždy v pátek v 17.30 a v neděli v 14. 30.  
** V sobotu 11. 3. Vás zveme od 14.00 hod. na faru na postní duchovní obnovu. Téma duchovní 
obnovy: Modlitba. Almužna. Půst. Obnovu povede farní vikář z Ústí nad Orlicí P. ThLic. RNDr. 
Tomáš Reschel, Ph.D. Podrobnosti najdete na plakátku v kostele.  

 

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