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P OŘAD B OHOSLUŽEB  
římskokatolických farností Mohelnice, Studená Loučka a Úsov  

30. 12. 2018 
 

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. Za farníky
 

Po  

31. 12. 

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

Út  
1. 1. 

2019 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 
Závazný zasvěcený svátek 

Světový den modliteb za mír 

Mše sv. v Úsově, 8:00 hod.  

Mše sv. v Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa), 9:30 hod. G1 

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

St  

2. 1. 

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů 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.  

Čt  
3. 1. 

Den modliteb za kněžská povolání 

Mše sv. v Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa), 18:00 hod. G3 

Pá  
4. 1. 

První pátek v měsíci 

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.  G4 

So  

5. 1. 
 

 
 

 
 
 

 

První sobota v měsíci 
 

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  
5. 1. 

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.  G5 

mše sv. s nedělní platností  

Příležitost ke smírnému rozjímání o tajemstvích růžence / k duchovní četbě  

o jednom nebo o více tajemstvích růžence [podmínka 15 minut] – po mši svaté 

Ne  
6. 1.  

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ („TŘÍ KRÁLŮ“) 
Žehnání vody, křídy a kadidla 

Mše sv. v Úsově, 8:00 hod. G6 

Mše sv. v Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa), 9:30 hod.  úmysl HK 

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

Mše sv. ve Veleboři, 15:00 hod. 

 

 Chyba ve Farních informacích! Správné časy mší sv. naleznete na letáčku vzadu 
(letáček rozdávali ministranti již minulou neděli). 

 Děkuji Vám všem, kteří jste v tyto dny udělali něco krásného pro farnost! Zvláště 
děkuji Vám všem, kteří jste jakkoli přispěli ke kráse oslavy sv. Tomáše Becketa 

v Mohelnici /p. velmistr Rytířského řádu Křižovníků s  červenou hvězdou odsloužil mši 
svatou a požehnal mohelnický betlém/. Díky ochotným ženám za fantastické 

občerstvení na faře (po mši sv.)! Dále zvláště děkuji všem, kteří hlídali mohelnický 
betlém! Tu službu je třeba zajistit i v další dny – prosím, přijďte se zapsat do sakristie!   

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

sv. Cena 85 Kč/ks.  
 Mohelnice: V kapli Sv. Kříže jsou na prodej andílci, které vyráběly děti naší farnosti. 

Výtěžek jde na misie.  
 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/

