
Velké Losiny
Pátek 21.12

15.30 – zpovídání P. Otto Sekanina, 17.00 – mše sv.

4. neděle adventní 23. 12.
8.15. mše svatá

pondělí Štědrý den 24.12.
od 14.00 – 16.00 možnost odnést si domů Betlémské světlo

23.00 – mše svatá
16.00 Loučná – mše svatá pro rodiny s dětmi 

Slavnost Narození Páně – úterý 25. 12.
zasvěcený svátek
8.15 – mše svatá

14.00 – 16.00 - otevřený kostel pro děti – prohlídka Betléma

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka – středa 26. 12.
8.15 – mše svatá

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty – čtvrtek 27. 12.
17.00 – mše svatá, žehnání vína 

Svátek sv. Mláďátek, mučedníků – pátek 28. 12.
17.00 – mše svatá

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa - neděle 30. 12. 2018
8.15 - mše svatá, obnova manželských slibů, žehnání manželům 

Sv. Silvestr – pondělí 31. 12. 2018
 18.00 – mše sv.

Po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti 

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (Nový rok) – úterý 1. 1. 2019
zasvěcený svátek
8.15 – mše svatá

Pátek 4.1.
17.00 – MS, po MS žehnání koledníků

Sobota 5. 1. 
Pouť na Vřesové studánce MS 9.00 hod

Tříkrálová sbírka



Slavnost Zjevení Páně (Tří králů) – neděle 6. 1.
doporučený svátek

        8.15 mše svatá, žehnání vody, křídy a kadidla 

Svátek Křtu Páně – neděle 13.1. 2019
8.15 – mše svatá, konec vánoční doby

Žárová

Slavnost Narození Páně – 
úterý 25. 12.

14.30 – mše svatá
Od Vánoc do Velikonoc bohoslužby nebudou.

Vernířovice

Štědrý den – pondělí 24. 12. 
20.00 – mše svatá

Od Vánoc do Velikonoc bohoslužby nebudou.

Sobotín
Středa 19. 12.

kaple - 17.00  zpovídání, 17.30 mše svatá

Štědrý den – 24. 12. 
14 – 15 hod otevřený kostel pro děti – prohlídka Betléma,

bude možnost odnést si domů betlémské světlo
21.30 – mše svatá



16.00 Loučná – mše svatá pro rodiny s dětmi 

Slavnost Narození Páně – úterý 25. 12.
zasvěcený svátek
11.15 – mše svatá

14.00 – 16.00 otevřený kostel pro děti – prohlídka Betléma

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka - středa 26. 12.
11.15 – mše svatá (v kostele)

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – neděle 30.12.
 11.15 - mše svatá, obnova manželských slibů, žehnání manželům

 
Sv. Silvestra pondělí 31.12.

Děkovná bohoslužba na závěr roku (v kostele)
16.30 adorace

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (Nový rok) – úterý 1. 1. 2018
zasvěcený svátek
11.15 – mše svatá

Středa 2.1.
 fara 16.45 adorace, 17.30 mše svatá

Sobota 5.1.
Pouť na Vřesové studánce MS 9.00 hod

Tříkrálová sbírka

Zjevení Páně (Tří králů) - neděle 6. 1.
11.15 – mše svatá

Svátek Křtu Páně – neděle 13. 1. 
konec vánoční doby
11.15 – mše svatá 

Loučná
Středa 19. 12. 2018

15.30 – zpovídání, 16.00 – mše svatá

Štědrý den – pondělí 24. 12. 
16.00 – mše svatá 



Po mši svaté bude možnost odnést si domů Betlémské světlo

Slavnost Narození Páně – úterý 25. 12. 
 zasvěcený svátek
 9.45 – mše svatá

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka – středa 26. 12. 
     9.45 – mše svatá

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa - neděle 30. 12. 
9.45 - mše svatá, obnova manželských slibů, žehnání manželům 

Sv. Silvestra - pondělí 31.12.
Děkovná bohoslužba na závěr roku

16.30 adorace

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (Nový rok) – úterý 1. 1. 2018
zasvěcený svátek

9.45 – mše svatá, žehnání Tříkrálovým koledníkům

Sobota 5.1.
Pouť na Vřesové studánce MS 9.00 hod.

Slavnost Zjevení Páně (Tří králů) - neděle 6.1.
9.45 mše svatá, žehnání vody, křídy a kadidla 

Svátek Křtu Páně – neděle 13. 1. 
konec vánoční doby
9.45 – mše svatá 

Tak jako tradičně, bude začínat nadcházející rok Tříkrálovou sbírkou, kterou organizuje Charita 
Šumperk.
Tříkráloví koledníci vyjdou do ulic v sobotu 9. 1. 2016, aby přinášeli do všech domovů 
požehnání a poprosili o pomoc pro ty, co ji potřebují. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen 
především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším, 
jinak sociálně potřebným skupinám lidí žijícím zejména v děkanátu Šumperk. Část výnosu 
sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.


