
BOHOSLUŽBY  
v týdnu od 3. prosince do 10. prosince 2017 

 3. 12. 1. neděle adventní 
9.00 

10.30 
Choceň 
Újezd 

4. 12. 
Pondělí po 1. neděli adventní 
(Za Mons. P. Josefa Bezdíčka, rodiče, sourozence) 

7.15 Choceň 

5. 12. Úterý po 1. neděli adventní   

6. 12. 
Středa po 1. neděli adventní 
(Za Adolfa a Štěpánku Krameničovy,  
vnuky Martina a Zdenka a oba rody) 

 18.00 Choceň 

7. 12. 
Čtvrtek po 1. neděli adventní 
(Za Concettu Pascucci, syna Carla a dcery Anteu  
a Lucianu) 

7.15 Choceň 

8. 12. 
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ 
POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 
(Za rodinu Paukrtovu, Stráníkovu a Medunovu) 

18.00 Choceň 

9. 12. 
Sobota po 1. neděli adventní 
(Za Michalku a zesnulé z rodu Vomáčkových, 
Antlových a Holasových) 

18.00 Choceň 

10.12.   2. neděle adventní 
9.00 

10.30 
12.00 

Choceň 
Skořenice 
Sruby 

** 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. 
** Dnešní sbírka je určena na kněžský seminář a formaci bohoslovců. 
** Dnes od 15.00 do 16.00 hod. Vás zveme do kostela na adoraci a modlitbu za dobré prožití 
adventní doby v naší farnosti.  
** Dnes od 16.00 hod. zveme děti na Rychtu na setkání s Mikulášem. Vezměte s sebou rodiče, 
babičky a dědečky. 
** Ve středu 6. 12. Vás zveme po mši svaté na faru na katechezi pro dospělé. Téma setkání:  
Pád andělů a prvotní hřích člověka. 
** V sobotu 9. 12. od 9 do 14 hod. zveme děti na faru, kde pro ně bude připraven bohatý program. 
** Příští neděli 10. 12. bude misijní jarmark. Výtěžek půjde na podporu Papežských misijních děl.  
** Příští neděli 10. 12. po mši svaté bude na faře připraveno Posezení pro seniory. 
** Příští neděli po mši svaté bude na faře možnost zakoupit si křesťanskou literaturu. 
** Příští neděli 10. 12. v 19.00 hod. se v našem kostele uskuteční setkání jako vzpomínka na 
zemřelé děti.  
** Letošní adventní duchovní obnova se bude konat v sobotu 16. 12. odpoledne na faře. Obnovu 
povede P. Mgr. Karel Moravec, rektor poutního kostela na Hoře Matky Boží v Králíkách. Téma 
duchovní obnovy: DŮVĚRA. Program duchovní obnovy najdete na nástěnce v kostele. 
** Hledáme vedoucí tříkrálových skupin koledníků. Bližší informace podá M. Krsková. 

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

                                                  www.chocen.farnost.cz 
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