
BOHOSLUŽBY 
v týdnu od 11. do 18. prosince 2011 

11. 12. 3. neděle adventní 
7.30 
9.00 

16.00 

Skořenice 
Choceň 
Sruby 

12. 12. Pondělí po 3. neděli adventní 
(za rod. Nechvílovy, Vopařilovy a Hanu a Renatu Famfulíkovy) 

7.15 Choceň 

13. 12. Památka sv. Lucie, panny a mučednice   

14. 12. 
Památka sv. Jana od Kříže 
(za Boženu Dočkalovou, rodiče a sourozence) 

14.00 
18.00 

Senioři 
Choceň 

15. 12. 
Čtvrtek po 3. neděli adventní 
(za Josefa Severýna, manželku a syna) 

7.15 Choceň 

16. 12. 
Pátek po 3. neděli adventní 
(za Marii Kadrmasovu a oboje rodiče) 

18.00 Choceň 

17. 12. 
Sobota před Štědrým dnem 
(večerní - za Jaroslava Nováka a uzdravení Žofie 
Novákové a za Štěpánka Luxe) 

6.00 
18.00 

Choceň 
Choceň 

18. 12. 4. neděle adventní 
9.00 

10.30 
Choceň 
Hemže 

 

• Po mši svaté bude na faře posezení pro seniory a prodej náboženské literatury. 

• Ve středu v 16.00 bude ve Skořenicích předvánoční koncert žáků místní školy. 

• Ve středu bude od 17.00 zkouška dětského sboru a schůzka ministrantů, po mši 
svaté bude rozjímání nedělních textů. 

• Ve čtvrtek bude od 20.00 na faře filozofická čajovna (Epikuros a Platón j. h.). 

• V pátek od 17.00 zveme děti na faru na bohatý program a přespání. 

• V pátek bude po mši sv. na faře příprava na biřmování. 

• V sobotu prosíme o úklid kostela 3. skupinu (od 9 hodin). 

• V sobotu od 9 do 11 hod. bude na faře výroba vánoční svícnů na jarmark. Zveme 
také rodiče či starší sourozence dětí. 

• V neděli po mši svaté se uskuteční misijní jarmark. Jeho výtěžek půjde na PMDD. 

• Příští neděli vás zveme na koncerty v Chocni (od 14.30 – místní ZUŠ) a v Běstovicích 
(v 16.00 – dětský symfonický orchestr DECAPODA ze ZUŠ Ústí nad Orlicí). 

 
 

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

www.chocen.farnost.cz 
 


