
BOHOSLUŽBY  
              
            v týdnu od 24. února do 3. března 2019 
 

24. 2.         7. neděle v mezidobí 
9.00 

10.30 

Choceň 

Koldín 

25. 2. 
Pondělí 7. týdne v mezidobí 
(Na úmysl dárce) 

    7.15 Choceň 

26. 2. Úterý 7. týdne v mezidobí 
  

27. 2. 
Středa 7. týdne v mezidobí 
(Za Stanislava Michalce, Radomíra Šedu a duše v očistci) 

 18.00        Choceň 

28. 2. 
Čtvrtek 7. týdne v mezidobí 
(Na úmysl dárce) 

     7.15 Choceň 

1. 3. 
Pátek 7. týdne v mezidobí 
(Na poděkování za 75 let života) 

18.00 Choceň 

2. 3. 
Sobota 7. týdne v mezidobí 
(Na poděkování za 60 let života) 

18.00 Choceň 

3. 3.         8. neděle v mezidobí 
9.00 

10.30 

Choceň 

Újezd 

 
** Dnešní sbírka je určena na Svatopetrský haléř.  
** Dnes v 15.00 hod. se na faře uskuteční setkání rodičů a děti před 1. svatým přijímáním. Prosíme, 
ať si děti přinesou dětskou Bibli. 
** Ve středu 27. 2. se v 19. hod. na faře uskuteční setkání pastorační rady farnosti. 
** Zpověď před prvním pátkem: ve středu 13.00 - 15.00 zpovídat bude P. Krajíček a ve čtvrtek 
16.00 – 17.15 P. Kunert. 
** První pátek: od 9.00 návštěvy nemocných a od 17.30 v kostele adorace a příležitost k svátosti 
smíření. 
** V pátek 1. 3. v 16.00 hod. mše svatá v domově důchodců. 
** V pátek 1. 3. v 19.00 na faře setkání mládeže.  
** V sobotu 2. 3. v kostele na Hemžích mariánská sobota: 7.30 růženec, 8.00 mše svatá. 
** Choceňská mládež zve všechny na 17. ročník benefičního plesu Modrý bál, který se uskuteční 
v sobotu 2. března 2019 v Panském domě v Chocni. Čeká na Vás večer plný tance a zábavy. Svou 
účastí letos podpoříte obecně prospěšnou společnost Berenika z Vysokého Mýta. Lístky je možné 
zarezervovat online nebo si je koupit osobně v Papu Kafé v Chocni. Více informací naleznete na 
plakátku v kostele.  
                                                 

 

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

www.chocen.farnost.cz 


