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POŘAD BOHOSLUŽEB  
římskokatolických farností Mohelnice, Studená Loučka a Úsov 

30/10/2022 
 

Ne 

30. 10. 

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Změna času (v noci - ze 3:00 hod. na 2:00 hod.) 
 

Mše sv. v Úsově, 8:00 hod.  
Mše sv. v Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa), 9:30 hod. – Za farníky 

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

Dušičková pobožnost na mohelnickém hřbitově, 14:30 hod. 

 

Po  

31. 10. 
Bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání - v Mohelnici (kostel sv. 

Tomáše Becketa), 6:30 hod.  

Út  

1. 11.  
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 

Doporučený svátek – věřícím se doporučuje dnes být na mši svaté 

Bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání - ve Slavoňově, 15:30 hod. 

Zpovídání v Mohelnici (fara Mohelnice), 17:00-17:55 hod. 

Bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání - v Mohelnici (kostel sv. 

Tomáše Becketa), 18:00 hod. 

St  

2. 11. 

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

Zpovídání v Mohelnici (fara Mohelnice), 17:00-17:55 hod. 

Bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání - v Mohelnici (kostel sv. 

Tomáše Becketa), 18:00 hod. 

Čt  

3. 11. 

Památka sv. Martina de Porres, řeholníka 

Bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání - v Mohelnici (kostel sv. 

Stanislava), 18:00 hod. 

Pá 

4. 11. 

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 

První pátek v měsíci 

Zpovídání v Mohelnici (fara Mohelnice), 17:00-17:55 hod. 

Bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání - v Mohelnici (kostel sv. 

Tomáše Becketa), 18:00 hod. 

So  

5. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První sobota v měsíci 
 

ÚSOV: 

Zpovídání v Úsově + tichá adorace… 8:00-8:55 hod. 

Bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání – v Úsově, 9:00-9:10 hod.  
 

 

STUDENÁ LOUČKA: 

Zpovídání ve Studené Loučce + tichá adorace… 15:00-15:55 hod. 

Bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání – ve Stu. Loučce, 16:00-16:10 

hod.  

 

 

 



So  

5. 11. 
MOHELNICE: 

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 
 

Společenství mládeže: fara Mohelnice, 19:00 hod.  

Ne  

6. 11. 

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ • Sbírka na Charitu 
 

Mše sv. v Úsově, 8:00 hod.  

Mše sv. v Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa), 9:30 hod.  
– Na poděkování za společné roky života a živé a + rodiny 

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

Mše sv. ve Veleboři, 15:00 hod. 
 

 Dnes odpoledne zvou farníci z Mírova na mši sv. do Řepové. Při bohoslužbě má o. 

biskup Basler posvětit znovu opravenou kapli. Mše sv. má začínat v 16:00 hod. 

 Ode dneška: Prodej katolických stolních kalendářů na rok 2023. 

 Svátky/narozeniny: Štěpánky, Karlové. Narozeniny: Věrka K., Martin a Jiří B. 

Přejeme všechno nejlepší! Dárek pro oslavence – mše sv. 1/11.  

 Dne 1/11 /Út/ odpoledne a 2/11 po celý den je možno získat plnomocné odpustky 

přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě splnění tří obvyklých podmínek (sv. 

zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže) je podmínkou návštěva kostela či 

kaple spojená s modlitbou „Otče náš“ a „Věřím v Boha“. V dalších dnech až do 

8/11 lze získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří 

obvyklých podmínek je podmínkou návštěva hřbitova spojená s modlitbou (třeba 

jen v duchu) za zemřelé.  

 V sobotu 5/11 v 9:00 hod. bude, dá-li Pán, úklid kostela sv. Tomáše B. a mytí oken 

na mohelnické faře. Zveme ženy i muže.  

 V neděli 6/11 po mši svaté si můžete zapsat úmysly na mše svaté u paní Danky. 

Zapisování bude, dá-li Pán, v sakristii. Jinak: úmysl na mši svatou si také můžete 

domluvit prostřednictvím e-mailové adresy: moh.farastranky@seznam.cz . 

 V sakristii se můžete napsat na modlitbu za pí. Zdeničku. 

_________________________________________ 

 

Petr Souček – farář farností Mohelnice, Studená Loučka, Úsov 

fara: Školní ul. 2, 789 85 Mohelnice 

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

bankovní účet Římskokatolické farnosti Mohelnice: 28 55 88 388 / 0300 

bankovní účet Římskokatolické farnosti Studená Loučka: 28 55 90 314 / 0300 

bankovní účet Římskokatolické farnosti Úsov: 28 55 89 065 / 0300 

Děkujeme za podporu! 
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