V sobotu 9.6. byl z našich farností vypraven jednak autobus, který ovšem nabíral i lidi z dalších farností, a pak ještě tři auta na diecézní pouť do Sušice. Hezké přivítání jsme prožili na
náměstí, kde nám byly předány nejen informace k programu, ale i dobré koláče. Po úvodním
programu na náměstí, jsme se rozdělili podle zájmu na různé programy a přednášky.

Já spolu ještě s dalšími jsem se vydal do sálu Sokolovny, kde hovořil otec Leo Maasburg z
Vídně, který žil mnoho let po boku Matky Terezy. Mluvil o jejím životě i o pomoci lidem
umírajícím v ulicích Kalkaty. Připomněl, že tajemství spolupráce s Kristem leží v
odevzdanosti do Božích rukou. Matka Tereza si kladla otázku, jak následovat Krista v dnešní
době, a pak jí přišla v modlitbě odpověď: Bůh potřebuje milující srdce a pomáhající ruce.

Po přednášce jsme našli volné místo v jedné restauraci, kde jsme se naobědvali a pak jsme
se vydali na vrch Stríž nad městem s poutním kostelem sv. Andělů strážných.

Museli jsme vystoupat do výšky
85 m nad městem (551m n.m.)
Kapli nechal postavit kapucín
Bíliny v roce 1682. K založení

se váže pověst podle níž se zde obtočil
malému dítěti okolo nohy had. Poté se
však k němu naklonil anděl a had zmizel. Pověst nás může povzbudit k vy-

prošení andělské ochrany pro naše děti, ale nejen
pro ně, aby se zlo nedostalo do jejich duše. Po prohlídce areálu a po nádherných výhledech do okolí
jsme se vydali na cestu zpět na náměstí. Zde se
konala na závěr mše sv. s biskupem Vlastimilem
i Pavlem. Setkání s bratry a sestrami z diecéze

nás
povzbudilo.
Bylo hezké
počasí
a tak se,
myslím,
všem pouť
líbila.

V pondělí 25.6. se opět uskutečnilo
setkání s německy mluvícími rodáky
z Kaplice a okolí. Setkání začalo
mší sv. v kostele. Zde je také pozdravil a oslovil starosta města Kaplice
Překládal Bernard Riepl. Pak nastal
čas oběda, který připravil Fanda Labaš za asistence farní hospodyně a Patrika Škuty.

Hostů bylo něco kol. 60 a tak se sedělo všude
možně. Vládl zde srdečný a pokojný duch
takže jsme všichni cítili, jak nás setkání sbližuje.
Dík všem, kdo pekli zákusky, vařili a obsluhovali

V červenci se malá skupinka z našich farností vydala do Brna na Charismatickou konferenci,
což je setkání s přednáškami, modlitbami a dalším programem. Nebylo nás sice jako např.
farníků ze Sušice – 50, ale stejně jsme si to užili. Na mě sice trochu doléhala únava, ale ostatní
prožili program s hlavním tématem „Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci“ (Ef 6,10)

s velkou pozorností. Hlavním
hostem byl francouzský kněz
P. René Luc, který mládí prožil v rodině gangstera. Knihu
kde vzpomíná na své dětství
i na cestu ke kněžství máme

v naší farní knihovně. Zmíněný
kněz tentokrát hovořil s velkým
zápalem o tématu a vedl
živou modlitbu za uzdravení
a duchovní probuzení. Byla
to asi nejživější přednáška.

Po programu jsme se také vydali na obcházku Brna (vlevo nádherný chrám sv. Jakuba) a pak i
na Brněnskou přehradu k občerstvující vodě. Pokud se někdo příště přidá, budeme rádi!

V neděli 1. července jsme v Kaplici slavili poutní svátek patronů kostela – sv. Petra a Pavla.
Zároveň to byla slavnost prvního svatého přijímání jednoho mladíka. Snad mu budou tito
apoštolové dobrými průvodci na jeho životní cestě. Petr je symbolem pevných tradičních
hodnot. Pavel svým dynamismem zase hledáním nových způsobů jak jít vpřed.

Milým hostem byl člen misijního řádu Oblátů neposkvrněné Panny Marie otec Martin Sedloň,
který také kázal. On sám i jeho řád působí i mezi bezdomovci v Plzni.
Naši apoštolové Petr a Pavel jsou pro nás stálou výzvou k misijním aktivitám, tedy k přivádění lidí blíž k Bohu. Takovou příležitostí mohou být i mimokostelní akce, jako je tato.

Je možné je pozvat na občerstvení a seznámit s dalšími věřícími lidmi. Bylo by ovšem také
potřeba aby se i více věřících lidí tohoto poutního programu zúčastňovalo. A bylo by dobré
pozvat i křesťanskou kapelu a příp. připravit několik slovních vstupů s křesťanským obsahem

Odpolední program – posezení na
Farském náměstí při občerstvení
zajištěné Hospodou Kamila Vonce
doprovodila hudbou nejprve kapela
Hrajeto.

U stolu při jídle a pití
můžeme spolu popovídat
a více se poznat s lidmi,
které vídáme v kostele.

Také se zde můžeme seznámit s novými lidmi, či prohloubit přátelství. Tak i se zde více
seznámili dvě rodiny a pak spolu v létě strávili i dovolenou. To je velký konkrétní přínos
podobných akcí.

Ve druhé částki odpoledního programu zahrála
kapela Element (rock&roll). Také se velmi
líbila. Hudba vytvořila hezkou atmosféru.

Vrata fary byla po celou dobu otevřena.
Lidé si tak mohli prohlídnout zahradu
i přízemí fary.

V průjezdu fary si lidé za dobrovolný příspěvek mohli vzít knihu,
nebo dekorační předměty, které
vyráběly s farní hospodyní děti,
které je pak zde i nabízeli.

Namotávání bonbónů učí, že jen
trpělivou prací se dosahuje
vytoužených výsledků.
Kuželky mohou připomenout,
že je třeba snažit se porazit to,
co nám škodí.

Od 15h začal program pro děti
na farní dvoře a zahradě. Na
tomto stanovišti se děti trefovaly
do pusy šaška. I v životě je třeba
správně zacílit svou budoucnost.

Na mnoha místech bylo
možné se posadit a radovat se z hezkého počasí.
Hezkým stanovištěm
byl rybolov, který přimněl povolání Petrovo.

Skákání v pytli, nebo prolézání tunelem poukazuje na stížené podmínky,
které se občas v životě vyskytnou
a které je potřeba překonat.

hat. Všechny zastavení dětské hry byla nějak inspirována životem apoštolů Petra a Pavla a všude
bychom mohli nalézt i souvislost se svým životem.
Stačí se jen zamyslet. Na konci soutěží pak každý
účastník získal odměnu. I na nás jednou čeká…

Ve farním sále se střídali skupinky hostů a pochutnávali si na dobrotách připravených farníky. Díky!

Vězení apoštolů představoval sklep
I dnes jsou lidé nespravedlivě věznění, anebo jsou uvězněni ve zlých
návycích. I jim bychom měli pomá-

Začátkem prázdnin se v našich
farnostech opět rozhořely ohně.
Tradičně se tak setkáváme s dětmi
a mladými. Tyto fotografie jsou
z Omleničky.

I když při červencovém setkání přišli již dospí
vyjící, či dospělí mladí, rádi předvedli svou
fyzickou zdatnost.

Příjemně mně překvapilo, že
přišly i děti, které v Kaplici
chodí na náboženství a také, že
se zde objevila i druhá generace
dětí.

Při svém návratu po skončení táboráku,
jsem neodolal a vyfotil si krásný pohled
na Blansko z cesty u Omleničky.

V Malontech začalo setkání u ohně šipkovanou, na které děti a mladí měli plnit různé
úlohy. Ty byly inspirovány náboženskou tématikou. Vše připravila Andrea Macanovič, která
děti vyučuje na hodinách náboženství v Malontech. Že je vyučuje opravdu dobře, prozradily

jejich prokázané vědomosti.
Krátce jsme se zastavili u rybníčku, který
tu u cesty za kostelem je a vyfotili se.

Rybníček i přilehlé pozemky jsem
často prohlížel na mapách, neboť
prostory v okolí nám byly v restitucích
vráceny. Teď jsem se zde byl poprvé
podívat „na vlastní oči“ a líbilo se mi
zde. Je to hezká procházka.

U nedalekého cíle naší cesty byl schovaný poklad. Jednalo se o truhličku nejen se sladkostmi
pro děti, ale i poklad ve formě finančního daru pro dívku jménem Sakschi z Indie, pro níž
mnohé děti darovaly dobrovolně výtěžek či část výtěžku z brigády, kterou vykonaly.

Pak jsme se vrátili na nyní obvyklé místo našich táboráků – na hříště za školou, kde jsme
se rozesadili kolem ohně a začali opékat buřtíky. nechyběly ani hry, které dotvořily pěknou
atmosféru tohoto setkání.

Díky Andree, její mamince
za organizaci a také Marušce
Papajové za pomoc a zajištění dřeva a dalších nezbytností pro opékání.

Vždy na konci našeho setkání pozorujeme nádherný
západ slunce, který také
fotíme. Díky také Pánu za
všechny krásné věci kolem!

V Kaplici bohužel mnoho dětí na oheň nechodí. Škoda. Snad příště to bude lepší. Ale i tak
jsme si dospělí i pár dětí hezky vyhráli. Oblíbená je hra na hledání zvířat podle zvuku, který
vydávají. Těmi zvířaty jsme ovšem byli my a po nalezení všech ze stejného druhu, jsme běželi
k cíli. Podobně v životě také hledáme ty, se kterými si rozumíme a jdeme společně k cíli.

I v Rožmitále přichází na farní zahradu děti i dospělí, aby spolu prožili začátek prázdnin.
Písničky vytváří hezkou pohodu a společná modlitba na závěr jistě přispěje k ochraně dětí.

V létě se také konají v některých našich kostelích koncerty. Tyto dva snímky zobrazují
koncert skupiny Listověj z Vysočiny, které se náš kraj velmi líbí a tak složili i několik písní
inspirovaných místy v nedalekém okolí. Rádi by si zazpívali také v Cetvinách. Se jménem
této obce se také pojí jejich jedna píseň. A tak doufám, že kostel bude již v příštím roce
opraven a provozuschopný a budu vás moci pozvat na koncert této skupiny, kterou doporučuji!

Koncert se konal i v kostele na
Pohoří a to v sobotu 21.7.
Představil se zde hudební soubor
„Originalklang! ensemble“
Hostem zde byl Jakub Zahradník

Po koncertu následovalo obvyklé posezení s občerstvením
ve farní kavárně či před kostelem. Přijeďte příště také!

Oznámení
♦

SLAVNOST VŠECH SV. (1.11) A PAMÁTKA ZESNULÝCH (2.11)
se bude slavit takto:
+ modlitby za zesnulé:
Kaplice Malonty Omlenice Rožmitál Blansko Rychnov
na Šum.
Čtvrtek 1.11.
18h
16h+hř.
NE 4.11 NE 4.11.
17h
11.15h
Pátek 2.11.
18h
9h+hř
16h+hř

D.Dvo- P. Ves
řiště
N 11.11. NE 4.11.
11.15h
15h

V Kaplici bude modlitba na hřbitově v neděli 28.10. od 16.30 u kříže.
♦ ÚMYSLY MODLITEB ZA ZESNULÉ můžete předávat P. Pavlu Šimákovi, nebo tak
jak jste byli zvyklí. Úmysly mší sv. na tento a příští rok předávejte P. Pavlu Šimákovi
♦ VOLBY DO FARNÍ RADY proběhnou v našich farnostech tak, že nejprve na
lístečkách navrhnete kandidáty. Lístky se vhodí do připravené krabice v kostele.
Navrhovat kandidáty můžete do neděle 14.10. Pak se dotážu navržených, zda budou chtít
ve farní radě pracovat. Teprve pak bude vytisknut volební lístek, kde budou jména všech
kandidátů a z nich pak vyberete 7 lidí do farní rady. Volební lístky budou k dispozici od
21.10. Vyplněné se vhodí do schránky, či pošlou poštou do 11.11.
♦ NOVÉ VERZE MODLITEB Pod ochranu tvou a Zdrávas královno
Protože již několik desetiletí jsou v našich kancionálech nové verze výše uvedených
modliteb, od října tohoto roku se je budeme modlit také v našich farnostech. V kancionálu
mají číslo 008 a 007. U časopisů budou k dispozici kartičky s novým textem. Pamatujte
tedy při společné modlitbě, že je třeba vyslovovat novou verzi.
♦ MODLITBY PO MŠI SV. Protože po skončení mše sv. se již nemá nic přidávat (po
závěrečném zpěvu), tak vás prosím, abyste se již NAHLAS nemodlili např. modlitbu
„Pochválena a pozdravena“ ani modlitbu za kněze. Kdo chce, může se pomodlit sám
potichu. Jinak za každou vaši modlitbu (i za mě) děkuji!
♦ PŘI ČETBĚ z Písma při mši sv. prosím, udělejte chvíli pauzu, než řeknete: „Slyšeli
jsme slovo Boží“. Pokud čtete přímluvu, tak prosím, abyste již ke konci vyznání víry si
přišli stoupnout za ambon (pult). Můžete se postavit jeden za druhého. ZA pult, ne před
ním a po přečtení prosby ustupte opět dozadu. Teprve až všichni přečtou své prosby, se
odeberte na své místo. A při rozdělování, co kdo bude číst, prosím, zapojte i mladší.
♦ ZNOVU TAKÉ PŘIPOMÍNÁM že je možné připravit si i svou prosbu, stejně jako i
přednes krátkého svědectví o duchovních zážitcích (v závěru mše sv.) Rád také využiji
pokud připravíte text děkovné či chválící modlitby na úvod mše sv. nebo meditaci po sv.
přijímání. Budeme také rádi za články do našeho farního listu.
♦ V KAPLICI BUDEME RÁDI když se najdou lidé ochotní se starat o květinovou
výzdobu a také když se někdo nabídne ke službě kostelníka, příp. zvoníka
♦ ÚKLID KOSTELA V KAPLICI před biřmováním se uskuteční v sobotu 20.10. od
9h. Kdo můžete, přijďte prosím pomoci.

Humor

 Ježíš okouzluje dav zázraky. Všichni mu tleskají

a vyvolávají ho. V jednu chvíli přistoupí k
jednomu chudákovi, položí mu ruku na hlavu a
praví:
„Ty... vstaň a choď!" A on nic.
„Bratře, říkám ti, vstaň a choď!"
Ale muž se nehýbe. Petr nenápadně přistoupí k
Mistrovi a upozorní ho: -„Vždyť není chromý, ale
hluchý!"
 Adam měl dost problém sehnat dárek pro tatínka

k svátku. Co taky kupovat někomu; kdo má
všechno?
 Pokřtít někoho = s velkou pompou dát jméno ne-

bohému dítěti, které se nemůže bránit. Rituál mimo
jiné vyžaduje namočení dítěte, aby jméno pořádně
drželo.
 Ale Eminence, nezemřel snad Kristus v chudobě?' ,No právě! Přece nechceme

skončit stejně."
 Když Ježíš vstal z mrtvých, zjevil se nejprve ženám, aby se zpráva rozšířila rychleji.

Z farní matriky:
Kaplice:
Křty:
5.9. Klára Kuchtová
15.9. Lukáš Staněk

Pohoří na Šumavě
Svatba:
23.6. Dominik Pfeiffer-Vogl
a Karin Schübl

Rychnov n.M.
Pohřby:
30.7. Bohuslav Chalupský

29.9. Michal Kováč

Křest:

Svatý Kámen
Svatba:

Pohřby:

3.8. Jonáš Veselý

11.7. Anna Gertnerová
3.8. Jaromír Měšťan

7.9. Peter Izák
a Lenka Maříková

4.8. Aloisie Smolíková
20.8. Josef Maurenc
30.8. Anna Merčáková
7.9. František Kolín
25.9. Jan Macháček
Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách!

Citáty:
Vědět, že po noci vyjde slunce, není optimismus, ale realismus…
Moudrý vychovatel učí, že stmívání je předehrou ke svítání…
bloudění může být úrodná předehra k nalezení…
Kolik smutku se dá setřít krásnou vzpomínkou…
Každý den se dá nalézt démant, pokud se člověk dobře rozhlédne…
Jsou démanty, které se naleznou tehdy,
pokud je člověk nehledá pro sebe, ale pro toho, koho má rád…
Eduard Martin



v Kaplici informuje:
James Mallon: PROMĚNA FARNOSTI
Církev dostala jako hlavní úkol získávat učedníky,
potažmo misionáře, a vycházet s radostnou zvěstí ke všem
lidem. A to by mělo být někde vidět: v programech
farností, ve finančních rozpočtech, v personální politice.
Kanadský kněz James Mallon nabízí řadu podnětů, jak
dospět k tomu, aby se farnosti začaly probouzet. Říká:
snažím se ukázat, že zmatky, kterými dnes naše církev
prochází, včetně sporů o smysl a účel budov, mají do
značné míry původ v krizi identity. Ze své podstaty jsme
církví misijní. Pro tuto identitu chci položit teologické
základy a zároveň nabídnout model obnoveného farního
života. Modlím se za to, aby církevní představení a všichni,
kterým budoucnost naší církve leží na srdci, našli na těchto
stránkách návod, jak v Bohu obnovit církev, kterou tolik
milujeme.

Jean Mecier: PAN FARÁŘ MÁ KRIZI
Otec Benjamin, farář z francouzského maloměsta, přichází postupně o
všechny iluze spojené se svým kněžstvím. Původně chtěl studovat
Bibli, získávat lidi pro Ježíše Krista a předávat jim radostnou zvěst. A
čemu po letech dennodenně čelí? Dvěma rozhádaným ženám, jež se
starají o květinovou výzdobu kostela. Petici věřících, protože si
některé z nich dovolil požádat, aby přišli ke zpovědi. Vyčerpávajícímu
schůzování a papírování i stěží skrývanému pohrdání… Jak z tohoto
vězení ven? Prostě se jednoho dne vytratí z dosahu všech. Co přesně
podnikne? A co to udělá s jeho okolím? Svěží, čtivý, místy velmi
napínavý příběh se stal ve Francii bestsellerem. Tisíce čtenářů zaujal
autorův inteligentní humor, jeho laskavá i krutá ironie a šokující
otevřenost, s níž odkrývá existenciální problémy kněží v dnešním
světě. Knížka otřese naším pohledem na církev a na to, co je v ní podstatné…
Půjčovní doba farní knihovny: PÁTEK 16-17.30
+ na požádání kněze ST 16-17.30+ NE ráno po mši sv.– v 10.45
V jiných farnostech se půjčuje po mši sv. a je možné si objednat knihy z kaplické knihovny



V knihovně je možno posedět, přečíst si časopisy, knihy, občerstvit se čajem či kávou.
Časopisů máme kolem 10 druhů. Půjčujeme také filmy, audionosiče s přednáškami i hudbou
ap.

 Je zde i nabídka knih, růženců, obrázků a přívěšků za dobrovolný příspěvek




Pro všechny farnosti
 PŘIHLASTE DĚTI NA VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ Přihlášku si můžete vyzvednout
na faře, v sakristii, nebo stáhnou na internetové stránce www.farnostkaplice.cz
 BIBLICKÁ ČETBA NA ZÁŘÍ A ŘÍJEN: deuterokanonická kniha Baruchova.
 CHVÁLY S VYLITÍM DUCHA - MODLITEBNÍ VEČER s koinonií Jan Křtitel se
koná v Č. Budějovicích ve středu 10.10. od 18h v kostele sv. Rodiny (ul. Karla IV. 22)
 POBYT DĚTÍ NA KTIŠI se uskuteční (pozor změna) o víkendu od 19.do 21.10.
Přihlášky na hodině náboženství, v sakristii, nebo u P. Pavla (tf.: 732 872 662). Možno
stáhnout na www.farnostkaplice.cz a odeslat na faru: Farské nám.80, 382 41 Kaplice.
 OSLAVY JOSEFA JÍLKA A BIŘMOVÁNÍ V KAPLICI se bude konat za účasti
biskupa Pavla Posáda v neděli 21.10. od 9.30h. Vzpomínka na P. Josefa Jílka ve Výhni ve
14.30h - za účasti starosty města Kaplice.
 KONCERT TOMÁŠE NAJBRTA – „NABERU DECH A PŮJDU“
se uskuteční v kaplickém kostele v sobotu 20.10. od 18h
 MISIJNÍ NEDĚLE SE SBÍRKOU NA MISIE se uskuteční v neděli 21.10.
 DÍKŮVZDÁNÍ ZA ÚRODU A VÝROČÍ POSVĚCENÍ CHRÁMU oslavíme v naich farnostech v neděli 28.10. Prosím připravte ve farnostech tyto dary: chléb, hrozny vína,
ovoce, zeleninu, klasy, láhev vína (po mši sv. si připijeme), květiny, koláče a sladkosti.
 ZMĚNA ČASU – HODINKY POSUNEME O 1h ZPĚT ze SO 27.na NE 28.10.
 ADVENTNÍ ZÁJEZD se bude konat opět s Květou Pohlhammer-Lauterbachovou a to
v sobotu 1.12. a to Zwetlu a Rosenbergu. Odjezd z Kaplice bude v 7h. Přihlášky u P. Pavla.

Kaplice
 SETKÁNÍ MLADŠÍ A STŘEDNÍ GENERACE se koná v neděli od 19.30h.
 PÁSMO HUDBY A POEZIE se bude konat ve středu 17. října od 18h v kostele.
 KONCERT TOMÁŠE NAJBRTA - NABERU DECH A PŮJDU
se uskuteční v kaplickém kostele v sobotu 20.10. od 18h
 EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA V KAPLICI bude konat ve čtvrtek 25.10. od 19h v evangelické Arše v Pohorské ul. 865. Budeme probírat deuterokanonickou knihu
Baruchovu. Každý zájemce je zván.
 SETKÁNÍ MLADŠÍ A STŘEDNÍ GENERACE se koná v neděli od 19.30h.
 MODLITBA ZA ZEMŘELÉ NA HŘBITOVĚ se koná v neděli 28.10. od 16.30h.

Malonty
 MODLITBA RŮŽENCE v měsíci říjnu bude v kostele ve čtvrtek od 17h.
 SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ se bude konat v hasičárně ve čtvrtek 8.11 od 17h.
 KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY se bude konat v neděli 28.10. od 15h.

Omlenice
 SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ bude v úterý 6.11. od 18h na faře. Každý je vítán.
 MODLITBA RŮŽENCE v měsíci říjnu bude v kostele v úterý od 18h.
Rožmitál na Šumavě
 SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ se bude konat na faře 20.10. Každý je vítán.
 POUTNÍ SLAVNOST PATRONŮ KOSTELA SV. SIMONA A JUDYse bude konat
v sobotu 27.10. Od 17h bude koncert a od 18h mše sv. spojená s díkůvzdáním za úrodu.


ŘÍJEN 2018
NEDĚLE

7.10.

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 3.t.

Čtvrtek

11.10.

Sv. Jana XXIII. papeže

nezáv.pam.

Pátek

12.10.

Sv. Radima

nezáv.pam.

NEDĚLE

14.10.

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 4.t.

Pondělí

15.10.

sv. Terezie z Avilly, učitelky církve

památka

Úterý

16.10.

Sv. Hedviky, řeholnice

nezáv.pam.

Středa

17.10.

Sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka

památka

Čtvrtek

18.11.

svátek

NEDĚLE

21.10.

Sobota

27.10.

NEDĚLE

29.10.

Sv. Lukáše, evangelisty
MISIJNÍ NEDĚLE (29. V MEZIDOBÍ)
v Kaplici údílení svátosti biřmování
Pouť v Rožmitále Sv. Šimona a Judy, apoštolů
VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA (30. v mezid.)
díkůvzdání za úrodu

žaltář 1.t.

slavnost
žaltář 2.t.

LISTOPAD 2018
Čtvrtek

1.11.

VŠECH SVATÝCH

slavnost

Pátek

2.11.

Památka zesnulých

památka

NEDĚLE

4.11.

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 3.t.

Pátek

9.11.

Posvěcení lateránské baziliky

svátek

Sobota

10.11.

Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

památka

NEDĚLE

11.11.

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 4.t.

Pondělí

12.11.

Sv. Josafata, biskupa a mučedníka

památka

Úterý

13.11.

Sv. Anežky České

památka

Sobota

17.11.

Sv. Alžběty Uherské, řeholnice

památka

NEDĚLE

18.11.

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 1.t.

Středa

21.11.

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

památka

Čtvrtek

22.11.

Sv. Cecilie, mučednice

památka

Sobota

24.11.

Sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků

památka

NEDĚLE

25.11.

KRISTA KRÁLE

pak žlt.2.t.

Pro všechny farnosti: v neděli 11.11. se koná sbírka na Charitu a 9.12. na bohoslovce
Pohorská Ves BOHOSLUŽBA ZA ZEMŘELÉ bude v kostele v neděli 4.11. od 15h


PRAVIDELNÝ FARNÍ PROGRAM
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
Středa
18 h letní čas
17.30 zimní čas
fara
Ekum. biblická hodina: 1.STv měsíci-18h kat.fara /1.ČT-19h ev.Archa nyní: ST 4.10.-18h-fara
mše svatá
Čtvrtek
8 h ( v adventní době již v 7h )
kostel
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
19/19.30
MALONTY – kostel sv.Bartoloměje / fara
Setkání v klubovně hasičárny:
mše svatá 8 h
17h
NEDĚLE
Čt 1x za 14 dní,nyní: 5. a 19.10. od 17.45h!
/ boh.slova v kostele

OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara
Setkání na faře: Ú t 1x za měsíc, 18h 17h
mše svatá 8 h
NEDĚLE
l.čas z.čas
/ boh.slova v kostele
nyní: 17.10. – již v 17h
BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara
Setkání na faře: nyní pro nahlá- ST18h ST17.30
mše svatá 18h
17h
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
11.15
nyní: nebude
1x za 14 dní 15. a 29.10.
- v sakristii kostela, či u Pechů
RYCHNOV NAD MALŠÍ – kostel sv. Ondřeje
Svatý Kámen P. Marie Sněžné:
nyní: 7.10.
Setkání v17/18h 1. SO v měsíci 17h
NEDĚLE mše svatá nyní:
11.15
1x za 14 dní 8. a 22.10.
Pondělí: ??
Hl.pouť-neděle 5.nebo po 5.8. v 11h
ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ kostel sv. Šimona a Judy
Setkání na faře: Sobota
19h-l.čas
SOBOTA mimo
18h
17h
mše svatá:
18h-z.čas
1. sobotu v měs.
let.čas zim.čas 1x za měsíc, nyní: 14.10.
POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta
Setkání dětí (1 x za 14 dní) venku nebo
NEDĚLE
mše sv.
nyní:
nyní neprav klubovně na Obecním úřadě:
5.11.
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).

Farní list Kaplicka vydává Římskokatolická farnost Kaplice pro vnitřní potřebu farností
v nákladu 150 ks. Adresa, na niž můžete posílat příspěvky do časopisu - výše. NEPRODEJNÉ
(Náklady na 1 ks asi 20,-Kč.) Toto číslo vyšlo v pondělí 2.10.2017.

