
BOHOSLUŽBY  
           
           v týdnu od 25. října do 1. listopadu 2020 
 

25. 10.         30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  

26. 10. Pondělí 30. týdne v mezidobí 
  7.15 

8.00 

Choceň 

Choceň 

27. 10. Úterý 30. týdne v mezidobí   

28. 10. 
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 
(Za Jana Vajraucha) 

18.00 Choceň 

29. 10. Čtvrtek 30. týdne v mezidobí 
7.15 

 8.00 

Choceň 

Choceň 

30. 10. 

Svátek Výročí posvěcení katedrály Svatého 

Ducha 
(Za P. Bohuslava Půlkrábka, rodinu Břicháčkovu  

a Kubáskovu) 

 

7.15 

18.00 

 

Choceň 

Choceň 

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

 

8.00 

 

Choceň 

   1. 11.     SLAVNOST  VŠECH  SVATÝCH 
  

 
** Protože počet účastníků mše sv. je omezen na 6 osob, je třeba si účast na bohoslužbě objednat 
po telefonu (731 402 850). Přednost mají ti, kdo mají zadanou mešní intenci. 
** Kdo nebyl u svátosti smíření více než jeden rok a chtěl by se vyzpovídat anebo když to někdo 
opravdu potřebuje, ať mi zavolá a domluvíme se na individuální zpovědi. 
** Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné 
získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, 
která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu 
pandemie Covid-19. V  České republice je tato možnosti i týden před 1. listopadem, tj. 
letos již od 25.10 2020. Na základě dovolení Apoštolské penitenciárie ze dne 8. 10. 2012 mohou 
věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou 
na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy 
v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.  
V dekretu penitenciáře stojí, že je letos možné získat plnomocné odpustky kterýkoliv den v měsíci 
listopadu. Podmínkou je návštěva kostela nebo kapličky a modlitby Otčenáš a Věřím v Boha a 
dalších obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení 
veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu).                                                                                                                                                                                                                                                        

 

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

www.chocen.farnost.cz 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200910plnomocne-odpustky-pro-duse-v-ocistci-je-mozne-ziskat-uz-pred-1-listopadem
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200910plnomocne-odpustky-pro-duse-v-ocistci-je-mozne-ziskat-uz-pred-1-listopadem

