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POŘAD BOHOSLUŽEB  
římskokatolických farností Mohelnice, Studená Loučka a Úsov 

25. 11. 2018 
 

Ne 

25. 11. 

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

Obnova zasvěcení lidstva – před vystavenou NSO (litanie + modlitba „Ježíši, 

Vykupiteli lidského pokolení…)“ 

Mše sv. v Úsově, 8:00 hod. 

Mše sv. v Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa), 9:30 hod. Na poděkování 

a Boží požehnání 

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

Po 

26. 11. 

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.  

Út  

27. 11. 
− 

St 

28. 11. 

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 Úsově, 15:30 hod. – Za farníky 

Mše sv. v Mohelnici (kostel sv. Stanislava), 18:00 hod. – Na poděkování Pánu 

Bohu a Panně Marii za všechny milosti & s prosbou o Boží požehnání & za 

duše v očistci 

Čt  

29. 11. 

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 ochranu 

života v naší zemi a nenarozené děti 

Setkání Pastorační rady farnosti Mohelnice: fara, 19:00 hod. 

Pá  

30. 11. 
Svátek sv. Ondřeje, apoštola 

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

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

Zpovídání v Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa), 17:00-17:55 hod. 

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

– zvláště pro děti – Prosba za farníky a jednotu ve farnosti 

So  

1. 12. 

 

 

 

 

 

 

První sobota v měsíci • Památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 
 

ÚSOV: 

Zpovídání v Úsově + tichá adorace… 8:00-8:55 hod. 
Příležitost ke smírnému rozjímání o tajemstvích růžence / k duchovní četbě  

o jednom nebo o více tajemstvích růžence [podmínka 15 minut] 

Bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání – v Úsově, 9:00-9:10 hod.  

Modlitba růžence 



So  

1. 12. 
STUDENÁ LOUČKA: 

Zpovídání ve Studené Loučce + tichá adorace… 15:00-15:55 hod. 
Příležitost ke smírnému rozjímání o tajemstvích růžence / k duchovní četbě  

o jednom nebo o více tajemstvích růžence [podmínka 15 minut] 

Bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání – ve Stu. Loučce, 16:00-16:10 

hod.  

Modlitba růžence 

 

MOHELNICE: 

V rámci mariánského večeřadla nabídka společné modlitby růžence 

(Mariánské večeřadlo začíná v 16:30 hod. v kostele sv. Tomáše Becketa) 

Zpovídání v Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa), 17:00-17:55 hod. 

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

s nedělní platností Za dar víry a zdraví pro syna & celou rodinu 

Příležitost ke smírnému rozjímání o tajemstvích růžence / k duchovní četbě  
o jednom nebo o více tajemstvích růžence [podmínka 15 minut] – po mši svaté 

Ne  

2. 12. 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 

Přede mšemi svatými žehnání adventních věnců 

Udělování svátosti pomazání nemocných při všech mších sv.  

Mše sv. v Úsově, 8:00 hod. 

Mše sv. v Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa), 9:30 hod. Na poděkování 

Pánu Bohu za dar života, s prosbou o Boží požehnání do dalších dní, za + rodiče 

a živou rodinu 

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

Mše sv. ve Veleboři, 15:00 hod. 

 

 Kdo z Vás byste rád přijal svátost pomazání nemocných příští neděli při mši sv., 

přijďte za mnou teď po mši sv. do sakristie. Díky! 

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

děkuji všem, kteří byli včera v lese – na stromky pro vánoční výzdobu. Dále díky panu 

jáhnovi a p. Zdeňkovi N. za bohoslužby slova v minulém týdnu. Děkuji paní Andrei N., 

Lucince a Kristýnce za nastříhání obrázků pro děti.  

Velké díky!  

 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/

