
POŘAD BOHOSLUŽEB 

Římskokatolická farnost Smečno 
 

R.D. JCLic. Mgr. Mikuláš Uličný, MBA  
* email: bohos@centrum.cz  
* mobil: +420 720 947 295  
* sídlo: Kačická 115, 273 05 Smečno 
* https://farnost-smecno.webnode.cz/ 

 

Den  Letní čas Zimní čas 

NEDĚLE 8:00 STOCHOV 8:00 STOCHOV 
9:15 TUCHLOVICE 9:15 TUCHLOVICE 
10:30 SMEČNO 10:30 SMEČNO 

Pondělí  18:00 Smečno 16:00 Smečno 

Úterý  7:00 Smečno 7:00 Smečno 

Čtvrtek 18:00 Stochov 16:00 Stochov (kaple, lichý týden v měsíci) 

18:00 Tuchlovice 16:00 Tuchlovice (sudý týden v měsíci) 

Pátek  18:00   Smečno (kostel) 16:00   Smečno (kaple na zámku) 

Sobota 9:00 Kamenné Žehrovice (první v měsíci = fatimská, v zimě se neslouží) 

14:30 Knovíz (první v měsíci = férie, v zimě se neslouží) 

18:00 Pchery (druhá v měsíci s nedělní platností, v zimě se neslouží) 

18:00 Malíkovice (třetí v měsíci s nedělní platností, v zimě se neslouží) 

Přípravy ke svátostem jsou v pondělí po mši svaté smečenském faře, nebo dle domluvy 
Katecheze pro všechny a farní náboženství dětí je ve čtvrtek střídavě na Stochově a v Tuchlovicích 
Biblické hodiny, resp. mládež/katecheze jsou v pátek po mši svaté krom prvního pátku v měsíci 
Adorace před NSO první čtvrtek na Stochově, první pátek na Smečně (po mši svaté) a první sobota 
v Kamenných Žehrovicích (Večeřadlo Panny Marie) 
Příležitost ke svátostí smíření půlhodinu před mší svatou, jindy po individuální domluvě s knězem; 
v neděli dle možností 
Případné změny budou uvedené pokaždé v nedělních ohláškách 

 

Obce ležící na území farnosti: Drnek, Hradečno, Hrdlív, Jemníky, Kačice, Kamenné Žehrovice, Knovíz, 

Ledce, Malíkovice, Hvězda, Pchery, Přelíc, Řisuty, Slaný - Kvíc, Netovice, Smečno, Stochov - Honice, 

Čelechovice, Svinařov, Třebichovice, Saky, Tuchlovice, Srby, Vinařice, Želenice. 

Kostely a kaple ležící na území farnosti: *filiální kostel Všech svatých, Malíkovice *filiální kostel Nalezení 

těla sv. Štěpána, Pchery *filiální kostel Všech svatých, Knovíz *farní chrám Nejsvětější Trojice, Smečno 

*kaple sv. Anny, Smečno *filiální kostel sv. Jana Křtitele, Ledce *filiální kostel sv. Petra a Pavla, Přelíc 

*filiální kostel sv. Václava, Stochov *filiální kostel sv. Havla, Tuchlovice *kaple Jména Panny Marie, 

Kamenné Žehrovice  
 

OMNIA AD MAIOREM DEI GLORIAM 
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