
BOHOSLUŽBY  
 

           v týdnu od 27. října do 3. listopadu 2019 
 

27.10.           30. neděle v mezidobí                                                                       
9.00 

10.30 

Choceň 

Koldín 

28. 10. 
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 
(Za Šimona Škardu, manželku a syna) 

7.15 Choceň 

29. 10.  Úterý 30. týdne v mezidobí   

30. 10. 

Svátek Výročí posvěcení katedrály sv. 

Ducha 
(Za Annu Filipovou, rodiče a sourozence) 

18.00 Choceň 

31. 10. 
Čtvrtek 30. týdne v mezidobí 
(Na úmysl dárce) 

7.15 Choceň 

    1. 11. 
Slavnost VŠECH SVATÝCH 
(Za P. Bohuslava Půlkrábka, rodinu Břicháčkovu  

a Kubáskovu) 

18.00 Choceň 

2. 11. 
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
(Za všechny věrné zemřelé)                                                  
(Za Karla Hyláka) 

 

9.00 

18.00 

 

Choceň 

Choceň 

   3. 11.            31. neděle v mezidobí      
9.00 

10.30 

Choceň 

Újezd 

** Zpověď před prvním pátkem: v úterý 16.00 - 17.30 zpovídat bude P. Kunert a ve středu 14.30 - 
16.00 P. Tomáš Reschel z Horní Sloupnice. 
** První pátek: od 9.00 návštěvy nemocných, od 17.30 adorace v kostele a příležitost k svátosti 
smíření. 
** V pátek 1. 11. v 16.00 mše svatá v domově důchodců. 
** V pátek 1. 11. v 19.00 na faře setkání mládeže. 
** V sobotu 2. 11. v kostele na Hemžích: 7.30 růženec za zemřelé, 8.00 mše sv. 
** 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela 
získat plnomocné odpustky pouze pro duše v očistci. Kromě tři obvyklých podmínek (sv. zpověď, 
sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela 
modlitbu Páně a Vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tři obvyklých 
podmínek denně plnomocné odpustky pouze pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a 
pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 
** V sobotu 2. 11. bude v kostele v Běstovicích poutní mše svatá v 16.00 hod. 

 

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

www.chocen.farnost.cz 


