
BOHOSLUŽBY  
         
      v týdnu od 27. listopadu do 4. prosince 2022 
 

27. 11.       1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
9.00 

10.30 

Choceň 

Koldín 

28. 11. Pondělí po 1. neděli adventní 
  

29. 11. Úterý po 1. neděli adventní   

30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola 18.00 Choceň 

1. 12. 
Čtvrtek po 1. neděli adventní 
(Za manžele Musílkovy a Paclíkovy) 

7.15 Choceň 

2. 12. Pátek po 1. neděli adventní 18.00 Choceň 

3. 12. Památka sv. Františka Xaverského, kněze 
8.00 

18.00 

Hemže 

Choceň 

   4. 12.       2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
9.00 

10.30 

Choceň 

Újezd 

 
** Dnes je 1. neděle adventní. Zahajujeme nový liturgický rok. Začínáme ho adventem, čili časem 
radostného očekávání na příchod Spasitele a na vánoční svátky. Celou dobu adventní máme 
prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Pánu Ježíši Kristu. 
** Dnes je uzávěrka Drobečků. 
** Zpověď před prvním pátkem: ve čtvrtek 15.00 - 16.30 zpovídat bude P. J. Kunert.  
** První pátek: od 9.00 návštěvy nemocných, od 17.30 adorace v kostele a zpověď.                              
** V sobotu 3. 12. v kostele na Hemžích mariánská sobota: 7.30 růženec, 8.00 mše sv. 
** V sobotu 3. 12. od 9 do 14 hodin zveme všechny děti na faru na adventní program (výtvarné 
dílny, vyrábění cukroví a vánočních svícnů). 
** V sobotu 3. 12. v 16.00 hod. Vás zveme na benefiční koncert na opravu varhan v kostele  
sv. Františka v Chocni. Účinkují: smíšený komorní sbor Cantus z Chocně, soubor staré hudby  
Bona nota z Pardubic a sólo: Silvie Mechová (příčná flétna) a Anežka Mišoňová (soprán). 
** Příští neděli 4. 12. bude misijní jarmark. Výtěžek půjde na podporu Papežských misijních děl.  
** Letošní adventní duchovní obnova se bude konat v sobotu 10. 12. dopoledne na faře. 
 
Advent není žádný náhlý div či zázrak. Bůh s námi jedná zcela lidsky, krok za krokem nás vede a 
čeká na nás. Dny adventu se podobají tichému klepání na naše nitra, abychom se odvážili hledat 
tajemnou Boží přítomnost, která jediná může člověka opravdu osvobodit. 
(Benedikt XVI.) 
 

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

                                                  www.chocen.farnost.cz 

https://www.pastorace.cz/Rejstrik-autorsky/XVI.html
mailto:chocen@farnost.cz
http://www.chocen.farnost.cz/

