
BOHOSLUŽBY  
                  
       v týdnu od 25. listopadu do 2. prosince 2018 
 

25. 11.  Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 
9.00 

10.30 

Choceň 

Koldín 

26. 11. 
Pondělí 34. týdne v mezidobí 
(Za P. děkana Františka Beneše, za Ludmilu Malendovou 

a duše v očistci) 

7.15 Choceň 

27. 11. Úterý 34. týdne v mezidobí  
  

28. 11. 
Středa 34. týdne v mezidobí 
(Za Jana Vajraucha) 

18.00 Choceň 

29. 11. 
Čtvrtek 34. týdne v mezidobí 
(Za manželé Rychtaříkovy) 

7.15 Choceň 

30. 11. 
Svátek sv. Ondřeje, apoštola 
(Za Marii Bečkovou a duše v očistci) 

18.00 Choceň 

1. 12. 
Sobota 34. týdne v mezidobí 
(Za zemřelé rodiče Nechvílovy a Vopařilovy, za sestru 

Bohumílu, Renatu a Hanu Famfulíkovy)         
18.00 Choceň 

 2. 12.            1. NEDĚLE ADVENTNÍ  
9.00 

10.30 

Choceň 

Újezd 

** Zveme Vás na Koncert skladeb Tomáše Norberta Kautníka, který se uskuteční dnes v 18.30 hod. v kostele 
sv. Františka Serafínského v Chocni. Podrobnosti najdete na nástěnce v kostele. 
** Dnes jsou v kostele k prodeji adventní věnce. Z výtěžku podpoříme obnovu farního betlému.  
** Dnes je uzávěrka Drobečků.  
** Ve středu 28. listopadu církev v České republice se připojí k sérii akcí iniciované nadací Církev v nouzi na 
podporu pronásledovaných věřících po celém světě (bude se slavit tzv. Červená středa). Může se k ní 
připojit každý buď pouze vystavením červené svíčky či lampičky nebo prostřednictvím zvláštní modlitby za 
trpící křesťany ve světě.  
** V pátek 30. 11. v 16.00 hod. mše svatá v domově důchodců.    
** V sobotu 1. 12. v kostele na Hemžích mariánská sobota: 7.30 růženec, 8.00 mše sv. 
** V sobotu 1. 12. v 9.00 úklid kostela: 2. skupina. 
** V sobotu 1. 12. v 10.00 hod. bude úklid fary před zahájením rekonstrukce přízemí fary. 
** Příští neděli 2. 12. začíná ADVENT. Na začátku mše svaté budou požehnány adventní věnce.  
** Příští neděli 2. 12. se bude konat sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců.                                            
** Letošní adventní duchovní obnova se bude konat v sobotu 8. 12. odpoledne na faře. Obnovu povede        
P. Mgr. Vít Horák, farní vikář z Ústí nad Orlicí. Téma duchovní obnovy: Miluj bližního jako sebe (láska 
k sobě a k druhému, sobectví, lhostejnost...). Program duchovní obnovy najdete na nástěnce v kostele.                          
** Hledáme vedoucí tříkrálových skupin koledníků. Bližší informace podá Hedvika Nixová.                                                                                                                                                                                                                            

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

www.chocen.farnost.cz 

https://www.facebook.com/cervenastreda/

