PRAVIDELNÝ FARNÍ PROGRAM
změny +aktuality pod odkazem: http://www.farnostkaplice.cz/info.html
KAPLICE – kostel sv. Petra a Pavla / kostel sv. Floriána / fara /jinde
modlitba
18 h duben-září
17.00 říjen-březen kostel
Úterý
setkání / biblická hodina
18 h letní čas
17.30 zimní čas
fara
Středa
Ekum.biblická hodina: 1.STv měsíci-18h kat.fara /1.ČT-19h ev.Archa nyní:ST 7.11.-18h-k.fara
mše svatá
8 h ( v adventní době již v 7h )
kostel
Čtvrtek
Pátek
Sobota
NEDĚLE

mše svatá, pak adorace
1. sobota v měsíci

mše svatá

18 h letní čas

17.30 zimní čas

kostel

16.30h odjezd na Svatý Kámen na mši sv. v 17h

9.30

- 1.NE v měsíci - zaměřená na děti, s rytmickými

zpěvy. Mimo hl. svátky a hl. prázdniny!
setkání mladých-fara
19.30h
MALONTY – kostel sv.Bartoloměje / fara
Setkání v klubovně hasičárny:
mše svatá 8 h
NEDĚLE
17h
Čt 1x za měsíc, nyní: až 15.11.
/ boh.slova v kostele

OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara
Setkání na faře: Út 1x za měsíc, 18h 17h
mše svatá 8 h
NEDĚLE
/ boh.slova v kostele
nyní: 20.11.
l.čas z.čas
BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara
mše svatá 18h
17h
Setkání na faře: nyní pro nahlá- ST18h ST17.30
NEDĚLE
v kostele
let. čas
zim.čas šené zájemce odvoz do Kaplice let.č. zim.č.
DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí
mše svatá - nyní:
NEDĚLE
Setkání ve společenství
nyní: ???
11.15
1x za 14 dní 14. a 28.10.+ 11.11
- dle zájmu, nepravidelně
RYCHNOV NAD MALŠÍ – kostel sv. Ondřeje
Svatý Kámen P. Marie Sněžné:
nyní: 3.11.
Setkání v17/18h 1. SO v měsíci 17h
NEDĚLE mše svatá nyní:
11.15
1x za 14 dní 7.10. a 4. a 18.11
Pondělí: ??
Hl.pouť- neděle po 5.8. v 11h
ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ kostel sv. Šimona a Judy
SOBOTA mimo
Setkání na faře: Sobota
19h-l.čas
18h
17h
mše svatá:
18h-z.čas
1. sobotu v měs.
let.čas zim.čas 1x za měsíc, nyní: ?
POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta
NEDĚLE
mše sv.
nyní jen Setkání dětí (1 x za 14 dní) venku nebo
nyní nepradle zájmu v klubovně na Obecním úřadě:
videlně
- 1. v měsíci
v 15h
CETVINY: kostel Narození P.Marie

POHOŘÍ NA ŠUMAVĚ: P. Marie Dobré rady

Něm.-česká pouť: 2. SO v srpnu- 14h - Pondělí velikonoční: 15h mše sv. /ost. nepravidelně
Česká pouť: 2. NE v září od 14.30h
- září- 2.sobota a neděle: česko-něm.poutní oslavy
Správa farností: Farské nám. 80, 382 41 Kaplice,  380 313 096.
E-mail: farnost.kaplice@atlas.cz
web: www.farnostkaplice.cz
Správce farností: P. Pavel Šimák,  732 872 662, e-mail: p.pavel.simak@seznam.cz
Doba, kdy je kněz nejsnáze k zastižení na faře v Kaplici:
Středa 8 – 10.30h a 16h-17h, Čtvrtek 9 – 10.30h. Dle možností i jindy. Pondělí je volný den.
Návštěvu je nejlépe domluvit předem (telefonicky).

