
BOHOSLUŽBY  
                   v týdnu od 2. září do 9. září 2018 

2. 9. 
        22. neděle v mezidobí 
                (FARNÍ DEN)                                                                                 

9.00 Choceň 

3. 9. 

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže  

a učitele církve 
(Za sv. otce Františka, kněze a duše v očistci) 

7.15 Choceň 

4. 9. Úterý 22. týdne v mezidobí    

5. 9. 
Středa 22. týdne v mezidobí 
(Za Věnceslavu a Františka Houdkovy a z obou rodů 

zemřelé) 

18.00 Choceň 

6. 9. 
Čtvrtek 22. týdne v mezidobí 
(Za živé a zemřelé osadníky Dvořiska a Podrážku) 

9.00 Choceň 

7. 9. 
Pátek 22. týdne v mezidobí 
(Za Marii Kadrmasovou, rodiče Novákovy 

a Kadrmasovy) 

18.00 Choceň 

8. 9. 

Svátek Narození Panny Marie 
(Za Ladislava Gütlera, manžela Ota Gütlera,               

za Romana Gütlera, z toho rodu zemřelé a rodiče 

Píšojovy) 

18.00 Choceň 

   9. 9.          23. neděle v mezidobí 
9.00 

10.30 

12.00 

Choceň 

Skořenice 

Sruby 
** Dnes je FARNÍ DEN. Po mši svaté bude program na farním dvoře. Společný oběd je zajištěn. Všichni jste srdečně 
zváni.  
** Dnešní sbírka je určena na církevní školství. 
** Dnes je uzávěrka Drobečků. 
** Zpověď před prvním pátkem: ve středu 13.00 - 15.00 zpovídat bude P. Krajíček a ve čtvrtek 16.00 - 17.30 P. Kunert. 
Ve čtvrtek od 16.30 bude také příležitost k svátosti smíření pro děti. 
** Ve středu 5. 9. Vás zveme po mši sv. na faru na katechezi pro dospělé. Téma setkání: Věřím ve svatou církev. 
** Ve čtvrtek 6. 9. se v naší farnosti uskuteční setkání kněží našeho vikariátu. Mše svatá bude v 9.00 hod. 
** První pátek: od 9.00 návštěvy nemocných a od 17.30 v kostele adorace a příležitost k svátosti smíření. 
** V pátek 7. 9. v 16.00 hod. mše svatá v domově důchodců. 
** V pátek 7. 9. v 19.00 na faře setkání mládeže.  
** V sobotu 8. 9. v 13.30 úklid kostela: 5. skupina. 
** Na internetových stránkách a na nástěnce v kostele je rozpis vyučování náboženství na nový školní rok. 
** Na tento školní rok opět připravujeme projekt pro děti, který je určen pro děti od cca 5 let. Pokud máte zájem, aby 
se i vaše dítě projektu zúčastnilo, přihlaste se dnes po mši svaté u katechetek. 
** Příští neděli 9. 9. po mši svaté budou požehnány aktovky a jiné školní potřeby dětem, žákům a studentům. Toto 
požehnání je výrazem prosby k Bohu za ty, kdo předměty budou užívat. Proto aktovky a jiné školní pomůcky přineste 
na bohoslužbu. 

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

www.chocen.farnost.cz 


