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

2. 12.            1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
9.00 

10.30 

Choceň 

Újezd 

3. 12. 
Památka sv. Františka Xaverského, 

kněze   

4. 12. Úterý po 1. neděli adventní   

5. 12. 
Středa po 1. neděli adventní 
(Za Marii Kalibánovou a rod Milotů) 

 18.00 Choceň 

6. 12. 
Čtvrtek po 1. neděli adventní 
(Za Josefa a Marii Čermákovy, syna a dceru) 

7.15 Choceň 

7. 12. 
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 
(Za rodinu Paukrtovu, Stráníkovu a Medunovu) 

18.00 Choceň 

8. 12. 

Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ 

POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 
(Za rodiče Sládkovy a syny) 

 

18.00 

 

Choceň 

9. 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.  
** Zpověď před prvním pátkem. Ve středu 13.00 - 15.00 (P. Krajíček) a ve čtvrtek 16.00 - 17.30 (P. Kunert).  
** Ve středu 5. 12. Vás zveme po mši svaté na faru na katechezi pro dospělé. Téma setkání: Církev je jedna, svatá, 
katolická (všeobecná) a apoštolská. 
** První pátek: od 9.00 návštěvy nemocných, od 17.30 adorace a příležitost k zpovědi.                              
** V pátek 7. 12. v 16.00 mše svatá v domově důchodců. 
** V pátek 7. 12. v 19.00 na faře setkání mládeže.  
** V pátek 7. 12. od 18 hodin zveme děti, které chodí do školy, na spaní na faře. V sobotu od 9 hod. bude program 
pokračovat výtvarnými dílnami, na které  zveme i menší děti. 
** 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.                           
** Příští neděli 9. 12. bude misijní jarmark. Výtěžek půjde na podporu Papežských misijních děl.  
** Příští neděli 9. 12. po mši svaté bude na faře připraveno Posezení pro seniory. 
** Příští neděli 9. 12. po mši svaté bude na faře možnost zakoupit si křesťanskou literaturu. 
** Příští neděli 9. 12. v 19.00 hod. se v našem kostele uskuteční setkání jako vzpomínka na zemřelé děti. 

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

                                                  www.chocen.farnost.cz 

mailto:chocen@farnost.cz
http://www.chocen.farnost.cz/

