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POŘAD BOHOSLUŽEB  
římskokatolických farností Mohelnice, Studená Loučka a Úsov 

7. 4. 2019 

Ne 

7. 4. 

5. NEDĚLE POSTNÍ 

Výroční den biskup. svěcení Mons. Jana Graubnera a Mons. Jos. Hrdličky 

 

Mše sv. v Úsově, 8:00 hod. –  

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

[7/10] 

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

 

Pobožnost křížové cesty v Mohelnici (kostel sv. Stanislava), 14:00 hod. 

Pobožnost křížové cesty v Úsově (kostel sv. Jiljí), 14:00 hod. 

Mše sv. ve Veleboři, 15:00 hod. – Za farníky 

 

Po 

8. 4. 

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

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

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

Setkání Pastorační rady farnosti Mohelnice: fara Mohelnice, 18:00 hod. 

Út 

9. 4. 
− 

St 

10. 4. 

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

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

Mše sv. v Úsově, 16:00 hod. –  
Mše sv. v Mohelnici (kostel sv. Stanislava), 18:00 hod. – Poděkování za dar 

života, obdržené milosti a za nenarozené děti 

Čt  

11. 4. 
Připomínka sv. Stanislava z Krakova,  

patrona filiálního kostela sv. Stanislava v Mohelnici  

 

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

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

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

[zpovídá P. Ján Jakubovič] 

Mše sv. v Mohelnici (kostel sv. Stanislava), 18:00 hod. – Za dar víry 

[slouží P. Ján Jakubovič] 

Pá  

12. 4. 

 

 

 

 

 

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

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

 

Zpovídání v Úsově (kostel sv. Jiljí), 15:30-16:30 hod. 

[zpovídá P. Radek Maláč, děkan] 

 

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

– mše sv. zvláště pro děti – Za + Margit Gičovou   



So  

13. 4. 
Arcidiecézní setkání mládeže v Přerově 

Úklid farního kostela sv. Tomáše Becketa v Mohelnici: sraz v 9:00 hod. 

v kostele sv. Tomáše B. 

 

Mše sv. v Polici, 16:00 hod. mše sv. s nedělní platností 

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

platností – Na poděkování 

Ne  

14. 4. 

KVĚTNÁ NEDĚLE 

Průvod s ratolestmi při všech mších svatých 

 

Mše sv. v Úsově, 8:00 hod. –  

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

+ manžela, 2 švagry, živé rodiny a duše v očistci 

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

 

Pobožnost křížové cesty v Mohelnici (kostel sv. Stanislava), 14:00 hod. 

Pobožnost křížové cesty v Úsově (kostel sv. Jiljí), 14:00 hod. 

 

Zpovídání ve Studené Loučce (kostel sv. Máří Magdalény), 14:30-15:30 hod. 

[zpovídá P. František Honíšek] 

Zpovídání v Mohelnici (fara Mohelnice, Školní ul. 2), 15:00-16:00 hod. 

 [zpovídají: P. Kristián Libant, P. Petr Souček] 
 

 Hospodaření naší farnosti v r. 2018 – viz zpráva ve vývěsce.  

 Děkuji za všechno krásné a dobré, co jste udělali pro farnost v posledních několika 

týdnech! Zvlášť děkuji ženám a děvčatům za umytí oken na faře; všem, kteří pomáhali 

s úklidem betléma; účastníkům brigády (Stu. Loučka) a všem dalším! 

 Předvelikonoční úklid v kostele sv. Tomáše Becketa proběhne, dá-li Pán, v sobotu 

13. 4. od 9:00 hod. Prosím, přijďte mladí, muži i ženy.  

 Prosím: Na Květnou neděli si přineste na mši sv. kočičky! Díky. 

 Děti z naší farnosti vyráběly různé výrobky. Příští neděli si je můžete zakoupit. 

Výtěžek chceme poslat na děti prostřednictvím Papežských misijních děl.  

 Prosím: Doneste během následujících dnů do kostela pokladničky „Postní almužna“. 

Položit je můžete k obětnímu stolu. Děkuji! 

 Pochod pro život v Praze se blíží – sobota 27. 4. Informace a přihlašování na 

www.pochodprozivot.cz  

 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 tyto nemocné či nemohoucí u nich doma navštívím, vyzpovídám 

a přinesu svaté přijímání. Děkuji! o. Petr 

 

Kontakt na místního duchovního správce: 

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

Adresa: Školní ul. 2, 789 85 Mohelnice 

tel.: 733 741 558 – e-mail: soucek.petr@ado.cz – www.farnostmohelnice.cz 

http://www.pochodprozivot.cz/
mailto:soucek.petr@ado.cz
http://www.farnostmohelnice.cz/

