
BOHOSLUŽBY  
              
           v týdnu od 27. února do 6. března 2022 
 

27. 2.     8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                                         
9.00 

10.30 

Choceň 

Koldín 

28. 2. 
Pondělí 8. týdne v mezidobí 
(Za Oldřišku Kudláčkovou, manžela a rodiče z obojí 

strany) 
7.15 Choceň 

1. 3. Úterý 8. týdne v mezidobí         

  2. 3. 
POPELEČNÍ STŘEDA 
(Za Eduarda Lomozika, za živé a zemřelé z toho rodu) 

18.00        Choceň 

3. 3. 
Čtvrtek po Popeleční středě 
(Na úmysl dárce) 

 7.15     Choceň 

4. 3. Pátek po Popeleční středě 18.00 Choceň 

5. 3. 
Sobota po Popeleční středě 
(Za rod Víchů, Suchomelů a Dosedělů) 

8.00 

18.00 

Hemže 

Choceň 

6. 3.         1. NEDĚLE POSTNÍ                                                   
9.00 

10.30 

Choceň 

Újezd 

 
** Dnešní sbírka je určena na humanitární pomoc pro Ukrajinu.  
** Ve středu 2. 3. 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. Po mši sv. se bude udělovat popelec. 
** Na Popeleční středu se můžeme připojit k výzvě papeže Františka, který prosí, aby tento den 
věřící nabídli své posty a modlitby za Ukrajinu. Na Popeleční středu v 17.30 Vás zveme do kostela 
na modlitbu růžence za mír ve světě, za mír v Evropě a za mír na Ukrajině. 
** Zpověď před prvním pátkem: ve čtvrtek 14.30 - 16.00 zpovídat bude P. V. Horák. 
** První pátek: od 9.00 návštěvy nemocných, od 17.30 v kostele modlitba křížové cesty a příležitost 
k svátosti smíření. 
** 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. 
** V sobotu 5. 3. v kostele na Hemžích mariánská sobota: 7.30 růženec, 8.00 mše sv. 
** Příští neděli 6. 3. v 16.00 hod. se na faře uskuteční setkání rodičů a děti před 1. svatým 
přijímáním.                                                
 

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

www.chocen.farnost.cz 
 


