
BOHOSLUŽBY
v týdnu od 18. do 25. září 2011

18. 9. 25. neděle v mezidobí
9.00

10.30
Choceň
Hemže

19. 9. Pondělí 25. týdne v mezidobí
(za živé a zemřelé členy rodiny Michalcovy a Halvovy)

7.15 Choceň

20. 9.
Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla 
Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků

21. 9.
Svátek sv. Matouše, apoštola
(za Boženu Reslerovou, manžela, Martu Heuslerovou, 
manžela, ostatní zemřelé a duše v očistci)

18.00 Choceň

22. 9.
Čtvrtek 25. týdne v mezidobí
(za zemřelé Marii Hlaváčkovou, Annu Urbanovou,  
Růženku Kovářovou a Ludmilu Štantejskou)

7.15 Choceň

23. 9.
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
(za rod Víchů, Dosedělů a Suchomelů)

18.00 Choceň

24. 9. Sobota 25. týdne v mezidobí
(za Václava Beneše a Chaloupku)

16.00
18.00

Sruby
Choceň

25. 9. 26. neděle v mezidobí
9.00

10.30
Choceň
Koldín

• Sbírka této neděle je určena na církevní školství.
• Dnes odpoledne přijměte pozvání na koncert komorního orchestru Barocco sempre 

giovane, který začíná v 17 hodin v kostele.
• Prosíme o větší podporu účasti na středečních bohoslužbách pro děti.
• Ve středu po mši svaté bude na faře rozjímání nedělního evangelia.
• Ve čtvrtek od 20 hod. bude na faře setkání chlapů.
• V sobotu bude úklid choceňského kostela - prosíme 6. skupinu (od 9 hodin).
• V sobotu 1. října od 10 hod. se v naší farnosti uskuteční Misijní den, na který srdečně 

zveme všechny děti. Setkání vyvrcholí mší svatou v 15 hod., při které naše farnost zajišťuje 
obětní průvod. Kdo by z dětí chtěl přijít v převlečení za indiána, černocha, Afričana, 
Australana, ať se do příští neděle přihlásí u M. Krskové. Kdo by byl ochotný pomoci se 
zajištěním organizace tohoto dne, ať se rovněž přihlásí u M. Krskové. 

• Dnes po mši svaté začíná vepředu v kostele nový celoroční projekt pro děti. Zveme 
všechny děti od 4 let.

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

www.chocen.farnost.cz


