
BOHOSLUŽBY
v týdnu od 19. do 26. června 2011

19. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice
9.00

10.30
Choceň
Hemže

20. 6.
Pondělí 12. týdne v mezidobí
(za manžele Jílkovy a dceru)

7.15 Choceň

21. 6. Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

22. 6.
Středa 12. týdne v mezidobí
(na poděkování za dar kněžství)

14.00
18.00

Senioři
Choceň

23. 6.
Čtvrtek 12. týdne v mezidobí
(za živé a zemřelé členy rodiny Michalcovy a Halvovy)

7.15 Choceň

24. 6.
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
(za rodiče Žofii a Jana Sychrovy a ostatní příbuzné)

18.00 Choceň

25. 6.
Sobota 12. týdne v mezidobí
(za živé kněze a duše v očistci)

18.00 Choceň

26. 6. Slavnost Těla a Krve Páně
9.00

11.00
Choceň
Koldín

• Sbírka dnešní neděle je na dar novoknězi.
• Dnes naposledy se můžete  přihlásit se do autobusu na kněžské svěcení  Ludvíka 

Grundmana v sobotu 2. 7. v Olomouci.
• Dnes v 17.00 jste zváni do farního kostela na koncert Pocta Antonínu Dvořákovi.
• Prosíme děvčata, která by chtěla dělat družičky v průvodu o slavnosti Božího Těla, 

aby přišla příští neděli na mši sv. v pěkném oblečení a se "sypáním" již v 8.45.
• Mimořádné zpovídání: ve středu 14.30 - 16.00 (P. Jan Kunert)
• Rozjímání nedělního evangelia - středa od 19.00 na faře.
• Přípravy na primici: prosíme, abyste přišli pomoci s  generálním úklidem kostela v 

sobotu 25. 6. od 8 hodin. Prosíme zvláště muže se žebříky.
• Po primiční mši svaté (9. 7. v 15.30) bude následovat pohoštění na zámku. Prosíme 

všechny, kdo se do přípravy občerstvení chtějí zapojit, aby se do 30. 6. přihlásili paní 
Ludmile Krskové, která Vám podá bližší informace. 

• Papež Benedikt XVI. oslaví 60 let kněžství. Jako dárek mu můžeme věnovat 60 hodin 
adorace. V následujících dvou týdnech bude od pondělí do pátku od 12.00 do 18.00 
otevřený kostel ke ztišení a modlitbě před Nejsvětější svátostí. Prosím, zapište se na 
jednotlivé hodiny do seznamu v kostele a podpořme tak papeže i primicianta.

Duchovní správce: P. Jiří Pešek
Mobil: 604 987 520     E-mail: chocen@farnost.cz     www.chocen.farnost.cz



60 hodin 
adorace

jako dárek k 60 letům kněžství 
Svatého otce Benedikta XVI.

Kostel svatého Františka Serafínského 
bude otevřen ke ztišení a modlitbě 

před Nejsvětější svátostí: 

v pondělí 20. 6.
v úterý 21. 6.

ve středu 22. 6.
ve čtvrtek 23. 6.

v pátek 24. 6.

v pondělí 27. 6.
v úterý 28. 6.
ve středu 29. 6.
ve čtvrtek 30. 6. 
v pátek 1. 7.

od 12.00 do 18.00 

Díky Vám, kteří tuto akci podpoříte. Váš volný 
čas věnovaný modlitbě se stane požehnáním 

pro papeže, pro naši farnost i pro Vás!


