
BOHOSLUŽBY  
 

          v týdnu od 7. dubna do 14. dubna 2019 

 

 7. 4.          5. NEDĚLE POSTNÍ      
9.00 

10.30 

Choceň 

Újezd 

8. 4. 
Pondělí po 5. neděli postní 
(Za Ludmilu Kulhavou, sestru a rodiče z obojí 

strany) 

   7.15 Choceň 

9. 4. Úterý po 5. neděli postní 
  

10. 4. 
Středa po 5. neděli postní 
(Za Ludmilu Rohovou, manžela a oboje rodiče) 

18.00  Choceň 

11. 4. 
Čtvrtek po 5. neděli postní 
(Za p. děkana Františka Beneše, za Ludmilu 

Malendovou a duše v očistci) 
7.15 Choceň 

12. 4. 
Pátek po 5. neděli postní 
(Za Františka Nováčka a rodiče) 

18.00 Choceň 

13. 4. 
Sobota po 5. neděli postní 

(Za Františku Kadrmasovou a jejího manžela) 
18.00 Choceň 

14. 4. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE    
9.00 

10.30 

12.00 

Choceň 

Skořenice 

Sruby 

 
** Dnes v 14.30 bude v kostele modlitba křížové cesty a pak eucharistická adorace.  
** Dnes v 17.00 hod. se na faře uskuteční setkání rodičů a děti před 1. svatým přijímáním.   
** Ve středu 10. 4. po mši svaté Vás zveme na faru na setkání společenství farníků se Slovem života. 
** V pátek 12. 4. v 19.00 na faře setkání mládeže mladší. 
** Zveme všechny mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které se uskuteční 13. 4. 2019 v Hradci Králové. 
Setkání začne tradičně v 9.00 ve Filharmonii a přinese mladým lidem možnost setkat se s ostatními 
mladými z různých koutů diecéze. Letošní setkání se ponese v duchu slov Panny Marie: „Ať se mi stane 
podle tvého slova.“ Podrobnosti najdete na plakátku v kostele. 
** V sobotu 13. 4. od 9.00 do 11.00 hod. bude na faře připraven program pro děti. Od 11.00 hod. bude úklid 
kostela pro rodiče s dětmi. Prosíme rodiče, aby přišli dětem pomoci s úklidem kostela. 
** Příští neděli se uskuteční sbírka na pastorační aktivity v diecézi. 
** Příští neděli po mši svaté bude Misijní jarmark. Výtěžek půjde na podporu PMDD.  
** Příští neděli je uzávěrka farního zpravodaje Drobečky.  
                                         

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

www.chocen.farnost.cz 


