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POŘAD BOHOSLUŽEB  
římskokatolických farností Mohelnice, Studená Loučka a Úsov 

11. 11. 2018 
 

Ne  

11. 11. 

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

Mše sv. v Úsově, 8:00 hod. 

Mše sv. v Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa), 9:30 hod. Za + a živou 

rodinu Bartošovu, Navrátilovu a duše v očistci 

Mše sv. ve Studené Loučce, 11:15 hod. 

Po  

12. 11. 

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 

Růženec v Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa), 7:30 hod. 

Bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání, ihned po růženci – cca v 7:55 hod. 

Mše sv. v Mohelnici („Penzion“, Medkova ulice 1), 9:00 hod.  

Při mši sv. udělování svátosti pomazání nemocných 

Út  

13. 11. 

Památka sv. Anežky České, panny 

− 

St  

14. 11. 

Růženec v Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa), 7:30 hod. 

Mše sv. v Úsově, 15:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Mohelnici (kostel sv. Stanislava), 18:00 hod. – Za živé a + z obou 

stran 

Čt 

15. 11. 

Památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve 

Růženec v Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa), 7:30 hod. 

Bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání, ihned po růženci – cca v 7:55 hod. 

Mše sv. v Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa), 18:00 hod. Za živou a + 

rodinu Horníčkovu & na poděkování Pánu Bohu za obdržené milosti & za duše 

v očistci 

Pá 

16. 11. 

Památka sv. Markéty Skotské 

Růženec v Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa), 7:30 hod. 

Bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání, ihned po růženci – cca v 7:55 hod. 

Mše sv. v Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa), 18:00 hod.  

zvl. pro děti 

2. setkání biřmovanců: fara Mohelnice, 19:00 hod. 

So  

17. 11. 

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice  

Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii 

Mše sv. v Mohelnici (kostel sv. Stanislava), 18:00 hod. − mše sv. s nedělní 

platností – Na poděkování za společné roky života, s prosbou o Boží požehnání 

& za duše v očistci  



Ne  

18. 11. 

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 

Mše sv. v Úsově, 8:00 hod. 

Mše sv. v Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa), 9:30 hod. Za + manžela 

Jiřího Nátěstu; s prosou o požehnání pro živé rodiny 

Mše sv. ve Studené Loučce, 11:15 hod. 

 

 
 Děkuji Vám všem, kteří jste v tyto dny udělali něco krásného pro farnost! Zvláště 

děkuji Vám, kteří jste se snažili o denní získávání plnomocných odpustků pro duše 

v očistci! Díky také p. jáhnovi za vedení dušičkové pobožnosti na hřbitově 

v Mohelnici. 

 Ve středu 14/11 ráno bude u sv. Tomáše Becketa pouze růženec. Nebude 

bohoslužba slova se sv. přijímáním. 

 Začínám zapisovat úmysly na mše sv. v r. 2019, a sice na 1. pololetí. Mám však 

prosbu – abyste si úmysly chodili zapisovat pouze ve všední dny po mši sv. Děkuji! 

 VÍTE-LI O NĚKOM, KDO SE PRO SVOU NEMOC ČI STÁŘÍ NEDOSTANE 

DO KOSTELA na bohoslužby a ke svátosti smíření (ke svaté zpovědi), nabídněte mu,  

prosím, mou návštěvu! Rád je u nich doma navštívím, vyzpovídám a přinesu svaté 

přijímání. Děkuji! o. Petr 

 
 

Kontakt na místního duchovního správce: 

P. Mgr. Petr Souček – farář římskokatolických farností Mohelnice, Studená Loučka, Úsov 

Adresa: Školní ul. 2, 789 85 Mohelnice 

Telefon: 733 741 558  e-mail: famohelnice@ado.cz  www.farnostmohelnice.cz 
 

 

 

 

http://www.farnostmohelnice.cz/

