
BOHOSLUŽBY  
v týdnu od 10. prosince do 17. prosince 2017 

10.12. 2. neděle adventní 

9.00 

10.30 

12.00 

Choceň 

Skořenice 

Sruby 

11. 12. 
Pondělí po 2. neděli adventní 
(Na poděkování za prožitá léta s prosbou o Boží 

požehnání do dalších dnů) 

7.15 Choceň 

12. 12. Úterý po 2. neděli adventní   

13. 12. 
Památka sv. Lucie, panny a mučednice 
(Za Jana Vajraucha) 

 18.00 Choceň 

14. 12. 

Památka sv. Jana od Kříže, kněze  

a učitele církve 
(Za Petru Nováčkovou) 

7.15 Choceň 

15. 12. 
Pátek po 2. neděli adventní 

   (Za Boží požehnání pro vnučku Miriam) 
18.00 Choceň 

16. 12. 
Sobota po 2. neděli adventní 
(Za duchovního otce Františka Beneše) 

18.00 Choceň 

17.12.   3. neděle adventní (GAUDETE) 
9.00 

10.30 

Choceň 

Hemže 

** Dnes vychází nové číslo Drobečků. 
** Dnes po mši sv. bude vánoční misijní jarmark. Za dobrovolný příspěvek ve prospěch PMD  
si budete moci nakoupit drobné dárky či vánoční svícny. 
** Dnes po mši svaté proběhne na faře Posezení pro seniory, na které jste srdečně zváni. 
** Dnes po mši svaté bude na faře možnost zakoupit si křesťanskou literaturu.  
** Dnes je Světový den památky zesnulých dětí. Vzpomeneme na ně a zapálíme svíce v našem 
kostele v 19.00 hod. 
** Ve středu 13. 12. po mši svaté Vás zveme na faru na setkání společenství farníků se Slovem 
života. 
** V pátek 15. 12. v 16.00 hod. mše svatá v domově důchodců. 
** V pátek 15. 12. v 19.00 na faře setkání mládeže.  
** V sobotu 16. 12. od 9.00 úklid kostela (2. skupina). 
** V sobotu 16. 12. od 14.00 hod. Vás zveme na faru na adventní duchovní obnovu, kterou 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. 
** Příští neděli 17. 12. Vás zveme do našeho kostela na adventní koncert duchovní hudby. Vystoupí 
žáci a učitelé ZUŠ. Koncert začíná v 16.00 hod. 
** 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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