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POŘAD BOHOSLUŽEB  
římskokatolických farností Mohelnice, Studená Loučka a Úsov 

23. 12. 2018 
 

Ne  

23. 12. 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 

Dá-li Pán, skauti dovezou do Mohelnice „Betlémské světlo“ 

Mše sv. v Úsově, 8:00 hod. 

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

Šumovu, Hyblovu, Kylerovu, Habigerovu & za duše v očistci 

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

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ V MOHELNICI (fara Mohelnice), 15:00-

16:00 HOD.  (zpovídají kněží z Loštic a P. Petr Souček) 

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ VE STUDENÉ LOUČCE, 15:00-16:00 

HOD.  (zpovídá P. František Honíšek z Loštic) 

Po 

24. 12. 

Štědrý den 

Mše sv. v Mohelnici (kostel sv. Stanislava), 16:00 hod. zvláště pro děti  

Mše sv. v Úsově, 20:00 hod. 

Mše sv. v Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa), 22:00 hod. Za rodiče, za 

babičku, vnučku, manžela, 4 + bratry, živou rodinu a duše v očistci 

Út  

25. 12. 

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 

Závazný zasvěcený svátek 

Mše sv. v Úsově, 8:00 hod. Za farníky 

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

a Karla Novákovy, rodiče z obou stran a živou rodinu 

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

St  

26. 12. 

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 

 

Mše sv. v Úsově, 8:00 hod. 

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

našich bratrů a sester psychicky nemocných, závislých a bez domova 

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

Čt  

27. 12. 
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty  

− 

Pá  

28. 12. 
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 

− 

 



So  

29. 12. 

Připomínka sv. Tomáše Becketa, patrona farního kostela v Mohelnici 

Mše sv. s požehnáním „Mohelnického betléma“ v Mohelnici (kostel sv. 

Tomáše Becketa), 17:00 hod. mše sv. s nedělní platností 

[slouží P. Josef Šedivý, velmistr řádu křížovníků] 

Na přímluvu sv. Tomáše Becketa – s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro 

rodinu Rýznarovu a Weidingerovu 

Beseda na faře – s P. Josefem Šedivým • Občerstvení zajištěno 

Ne  

30. 12. 

SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA 

Žehnání manželům při všech mších svatých 
 

Mše sv. v Úsově, 8:00 hod. Na poděkování za dar r. 2018 

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

Ollingerovu a Sloukovu a duše v očistci 

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

 Zpovídání dnes na faře v Mohelnici! 

 Dá-li Pán, skauti budou rozdávat betlémské světlo dnes (23/12) mezi 15:00 a 16:30 

hod. v Mohelnici na náměstí Svobody. 

 Chyba ve Farních informacích! Správné časy mší sv. naleznete na lístečku, který by 

Vám měli rozdat ministranti. 

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

děkuji… chválové schole za Chvály (minulá neděle), paní Lence C. za skvělý punč 

(minulá neděle), paní Markétě V., Aleně V., Petře B. za snídaně po rorátech. Dále 

děkuji všem, kteří zdobili kostel (vánoční výzdoba). Také díky za úklid kostela sv. 

Tomáše a kostela sv. Stanislava.  

 Zapište si do kalendáře: So 29/12/2018 – dá-li Pán, přijede do Mohelnice P. Josef 

Šedivý, současný velmistr řádu křížovníků… Velmistrem tohoto řádu byl ve své 

době také arcibiskup Antonín Brus – nejvýznamnější mohelnický rodák. P. Josef 

Šedivý dá-li Pán v 17:00 hod. požehná mohelnický betlém a odslouží mši sv. Po 

bohoslužbě by měla následovat beseda s o. Josefem Šedivým + občerstvení na faře.  

 Prosím ochotné ženy o přípravu pohoštění na 29/12. Vy, které byste rády pomohly, 

přijďte za mnou do sakristie. Díky! 

 Prosím, přijďte se zapsat na hlídání mohelnického betléma! Díky! 

 Kdo jste si objednal „Enchiridion odpustků“, přijďte si pro něj do sakristie po mši 

sv. Cena 85 Kč/ks. Kdo dnes nemá peníze, můžete si knížku vyzvednout 25/12 a 26/12 

po mši sv. 

 ÚSOV: Děkuji všem, kteří zdobili kostel (vánoční výzdoba). 

 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/

