
   BOHOSLUŽBY  
              
            v týdnu od 23. února do 1. března 2020 
 

23. 2.        7. neděle v mezidobí                                                                                                      
9.00 

10.30 

Choceň 

Koldín 

24. 2. 
Pondělí 7. týdne v mezidobí 
(Za zemřelé kněze a duše v očistci) 

7.15 Choceň 

25. 2. Úterý 7. týdne v mezidobí   

26. 2. 
POPELEČNÍ STŘEDA 
(Za Jana a Marii Pražákovy, Annu a Ladislava Šedovy, 

z obou rodů zemřelé a za duše v očistci) 

 18.00        Choceň 

27. 2. 
Čtvrtek po Popeleční středě 
(Za Michaelu a Pavlu Cinkovy a Veroniku Šimkovou) 

7.15 Choceň 

28. 2. 
Pátek po Popeleční středě 
(Na poděkování)  

18.00 Choceň 

29. 2. 
Sobota po Popeleční středě 
(Za maminku a tatínka, za celou rodinu Charamzovu) 

18.00 Choceň 

1. 3.        1. NEDĚLE POSTNÍ                                                   
9.00 

10.30 

Choceň 

Újezd 

 
** Dnešní sbírka je určena na Svatopetrský haléř.  
** Dnes vychází nové číslo Drobečků. 
** Ve středu 26. 2. je POPELEČNÍ STŘEDA. Začínáme dobu postní. Je to čas pokání a obrácení, 
čas, kdy se horlivějším nasloucháním Božímu slovu a modlitbou připravujeme k obnovení svého 
křestního vyznání. Popeleční středa je dnem přísného postu. Během mše se bude udělovat popelec. 
** V pátek 28. 2. v 19.00 na faře setkání mládeže mladší.  
** Během postní doby modlitby křížové cesty budou vždy v pátek v 17.30 a v neděli v 14.30 hod. 
V neděli po modlitbě křížové cesty bude následovat eucharistická adorace do 15.30 hod. 
** Ve dnech 15. – 22. 8. 2020 se připravuje farní dětský tábor. Další informace a přihlášky budou 
včas zveřejněny. Dotazy směřujte na Martina Nováčka.  
 
Jediný důkaz, že Kristus je stále živ, je skutečnost, že zde na zemi ještě žije láska, jeho láska, kterou 
jde až k obětování svého života za ty, které miluje. Kristus nemá jiné viditelné tělo než křesťany  
a jinou lásku než jejich.  
(Louis Evely) 
 

 

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

www.chocen.farnost.cz 


