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POŘAD BOHOSLUŽEB  
římskokatolických farností Mohelnice, Studená Loučka a Úsov 

14. 4. 2019 

Ne  

14. 4. 

KVĚTNÁ NEDĚLE 

Průvod s ratolestmi při všech mších svatých 
Mše sv. v Úsově, 8:00 hod. – Za farníky (?) 

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] 

Po  

15. 4. 

 

Pondělí Svatého týdne 

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. 

Út 

16. 4. 
Úterý Svatého týdne  

− 

St 

17. 4. 
Středa Svatého týdne 

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. 

Čt 

18. 4. 

ZELENÝ ČTVRTEK 

Mše sv. v Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa), 17:00 hod. – Za + Annu 

Bušinovou, duše v očistci; s prosbou o požehnání pro živé rodiny 

Mše sv. s obřadem umývání nohou 12 vybraným mužům. 

Po mši svaté: grilování beránka na farní zahradě – srdečné pozvání pro všechny. 

Pá 

19. 4. 

VELKÝ PÁTEK 

Den přísného postu – zdrženlivosti od masa i újmy v jídle  

(zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let). 

Modlitba breviáře – Modlitba se čtením a Ranní chvály: Mohelnice, kostel sv. 

Tomáše Becketa, 7:30 hod. 

Nácvik ministrantů: Mohelnice, kostel sv. Tomáše Becketa, 8:30 hod. 

Pobožnost křížové cesty v přírodě 

 

Velkopáteční obřady v Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa), 17:00 hod. 

Sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě  

Prostor k modlitbě u Božího hrobu – Mohelnice, kostel sv. Tomáše Becketa 



So  

20. 4. 

 

BÍLÁ SOBOTA 

Modlitba breviáře – Modlitba se čtením a Ranní chvály: Mohelnice, kostel sv. 

Tomáše Becketa, 7:30 hod. 

Prostor k modlitbě u Božího hrobu – Mohelnice, kostel sv. Tomáše Becketa… 

7:30-20:30 hod. (prosím: zapisujte se na službu – stráž u Božího hrobu!) 

Sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě 

Mše sv. v Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa), 21:00 hod. – Za + rodiče 

Halamovy a Wolfovy, za živé a + rodiny & duše v očistci 

vigilie Vzkříšení • mše sv. s nedělní platností 

Ne  

21. 4. 

 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

Sbírka na bohoslovce (na Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci) 

Žehnání pokrmů při všech mších svatých 

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

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

Bartošovu, Pelclovu, duše v očistci a živé rodiny 

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

Po  

22. 4. 

 

Pondělí velikonoční 

Mše sv. v Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa), 8:00 hod. – 

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

 Díky za všechno krásné a dobré, co jste udělali pro farnost! Zvláště díky pí. Věrce K. 

za postní aktivitu (Mohelnice), díky za úklid fary a kostelů sv. Tomáše Becketa + sv. 

Stanislava, díky děvčatům z pátečního společenství (schází se na mohelnické faře od 

16:00 hod.) za výrobu výrobků pro chudé děti a všem dalším! 

 Jak již bylo řečeno: Děti z naší farnosti vyráběly různé výrobky. Výrobky si je 

můžete zakoupit. Výtěžek chceme poslat na děti prostřednictvím Papež. misijních děl.  

 U děvčat si také můžete koupit brožurku „Velikonoční triduum“ za 89 Kč.  

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

Položit je můžete k obětnímu stolu. Děkuji! 

 Po čtvrteční mši sv. jste srdečně zváni na grilování beránka – na farní zahradu. 

Prosím, přineste s sebou chléb, placky, zeleninové saláty a víno. Díky! 

 Pozvání na křížovou cestu v přírodě - na Velký pátek. Dá-li Pán, pojedeme auty do 

Bludova. Sraz na Velký pátek v 10:00 hod. u kostela sv. Tomáše Becketa. Sportovní 

oblečení s sebou. Cesta není vhodná pro kočárky. Ti, kdo chtějí jet a mají volné místo 

v autě, ať o tom informují paní Danku F. Stejně tak Vy, kteří auto nemáte, ale rádi 

byste se zúčastnili – řekněte o tom paní Dance F. Nahlašovat se můžete ode dneška, až 

do Zeleného čtvrtka.  

 Prosím, zapisujte se do rozpisu – jako stráž u Božího hrobu – na Bílou sobotu. 

 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 

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

