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POŘAD BOHOSLUŽEB  
římskokatolických farností Mohelnice, Studená Loučka a Úsov 

1. 9. 2019 

Ne  

1. 9. 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

Mše sv. v Mohelnici (v rámci „Mohelnického dostavníku“), 7:30 hod. 

Mše sv. v Úsově, 8:00 hod. – SLAVNOST SV. JILJÍ, PATRONA FARNÍHO 

KOSTELA 

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

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

Mše sv. ve Veleboři, 15:00 hod. 

Po 

2. 9. 

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 

3. 9. 

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 

− 

St 

4. 9. 

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. – Za + Štěpánku 

Weigelovou, za tatínka, za rodinu Weigelovu, Svatoňovu a uše v očistci 

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

Čt 

5. 9. 

Památka sv. Terezie z Kalkaty („Matka Tereza“) 

Den modliteb za kněžská povolání 

Začátek výuky náboženství na ZŠ Mlýnská + na faře 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.)  

Adorace Krista v Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa), 17:30-17:55 hod. 

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

vztahu mezi otcem a bratrem 

Pá 

6. 9. 
První pátek v měsíci  

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. Tomáše Becketa), 17:15-17:55 hod. 

Mše sv. v Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa), 18:00 hod. – zvláště pro děti 
– Za bratra Ervina 

Opékání na farní zahradě - Příprava na biřmování:  
farní zahrada, Mohelnice, 19:00 hod. 

So 

7. 9. 

 

 

 

 

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.  



So 

7. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
 

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 Poděkování za dar víry   

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

Ne 

8. 9. 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ • Žehnání školních aktovek 

Mše sv. v Úsově, 8:00 hod.  

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

a + rodinu Kubíčkovu • Při mši svaté bude, dá-li Pán, zpívat sbor Carmen 

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

 Děkuji všem, kdo jste v posledním týdnu udělali cokoli krásného či dobrého pro 

farnost. Zvláště díky za agapé po křtinách Evelinky, mužům za posečení farní zahrady.  

 Byl jsem se skupinou mladých ve St 28/8 v Praze na jáhenském svěcení Tomáše 

Gregůrka O.Cr. Máme vyřídit milý pozdrav všem od pana velmistra Rytířského 

řádu křižovníků s červenou hvězdou + od všech křižovníků. 

 Ohlášky před církevním sňatkem: Dá-li Pán, v So 21/9 budou na Studené Loučce 

církevně oddáni: Jana Pivničková (bydliště: Studená Loučka 7, Mohelnice) a Michal 

Hopják (Sídliště 4, Loštice). Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto ohlášeného 

církevního sňatku, ať to neprodleně oznámí příslušnému duchovnímu správci. 

 Výuka náboženství začíná již ve Čt 5/9! A sice: Na ZŠ Mlýnská… výuka pro 1.-3. 

třídu od 13:00 hod., výuka pro 4.-6. třídu od 13:50 hod., výuka pro 7.-9. třídu od 14:40 

hod. Dětem, kterým tyto časy nevyhovují, nabízím dále výuku na faře v Mohelnici, a 

sice: ve čtvrtek od 16:00 hod. (1.-9. třída společně) a dále: v pátek od 15:00 hod. (1.-9. 

třída společně). Vyučovací hodina trvá vždy 45 minut (jak ve škole, tak na faře). 

 Přihlášky do náboženství jsou k dispozici v kostelích a na internetových stránkách. 

Vyplněné přihlášky odevzdejte co nejdříve! 

 Adorační den v Úsově: Út 10/9. Prosím: Zapisujte se do rozpisu! 

 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/

