PRAVIDELNÝ FARNÍ PROGRAM
KAPLICE – kostel sv. Petra a Pavla / kostel sv. Floriána / fara /jinde
modlitba
17.00
Úterý
kostel
setkání ve společenství
18 h letní čas
17.30 zimní čas
fara
Středa
Ekum.biblická hodina: 1.ST v měsíci-18 h kat.fara/evang. Archa nyní: 9.3. Archa
8 h ( v adventní době již v 7h )
Čtvrtek mše svatá
kostel
Pátek
Sobota
NEDĚLE

mše svatá+ adorace
1. sobota v měsíci

mše svatá

9.30

18 h letní čas

17.30 zimní čas

kostel

16.30h odjezd od fary na Svatý Kámen na mši sv. v 17h
- 1.NE v měsíci-zaměřená na děti, s rytmic. zpěvy. Mimo léto!

setkání mladší a střední generace 19h zimní čas / či 20h letní čas – faraOmlenice - Omlenička – filiální kostel sv.Jana Nepomuckého / fara
NEDĚLE mše sv./bohosl.slova 8 h Setkání na faře: Po 1x za měsíc, nyní: ???
17/18h
Blansko – filiální kostel sv.Jiří
2. SOBOTA v měsíci mše svatá 16.30h nyní 11.6. + o větších svátcích (viz aktuality)
MALONTY – kostel sv.Bartoloměje

mše svatá 8 h ale první v měsíci: Setkání ve společenství - sakristie
17h
/ boh.slova dětská – a to až v 11h! kostela: Čt 1x za měsíc: nyní 16.6.
ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ kostel sv. Šimona a Judy
SOBOTA mimo
Setkání na faře: Sobota
19.15h
18h
mše svatá:
1. sobotu v měsíci
1x za měsíc, nyní: 28.6.
DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí
mše svatá - nyní
18h letní čas Setkání ve společenství
NEDĚLE
nyní: ???
2.a 4.v měsíci 8 a 22.5.+12.6.
17h zimní čas - dle zájmu, nepravidelně
Rychnov nad Malší – filiální kostel sv. Ondřeje
Svatý Kámen P. Marie Sněžné:
mše sv. nyní: 18h l.č Setkání v17/18h 1. SO v měsíci 17h nyní: 4.6.
NEDĚLE
3.a 5.v měsíci 19.6.+17.7. 17h z.č Čtvrtek 19.6.-18 Hl.pouť- neděle po dni 5.8. - v 11h
BENEŠOV NAD ČERNOU – kostel sv. Jakuba staršího
11.15h Setkání společenství-klub seniorů 17h-zim.čas
NEDĚLE
mše svatá
18h-let.čas
– kostel. – 1x za měsíc ČT – nyní: 23.5.
Úterý
Modlitba růžence a příp. zpovídání nyní ne
17h
mše svatá
Pohorská Ves filiální kostel sv. Linharta
nyní jen dle zájmu Poutní bohoslužba, letos: Setkání dětí venku nebo
nyní nepravolat: 732 872 662
v klubovně na Obec.úřadě: videlně
Sobota 17.9. v 11h
NEDĚLE

Pohoří na Šumavě: filiální kostel P. Marie Dobré rady Cetviny: fil.kostel Narození P.Marie
- Pondělí velikonoční: 15h mše sv. /ost. nepravidelně
Setkání rodáků, mše sv. so 13.8.-15h
- září- 2.neděle-mše sv. v 10h, pak celodenní program
Poutní mše sv.: ne 11.9. v 15h
Správa farností: Farské nám. 80, 382 41 Kaplice,  380 313 096. P. Šimák  732 872 662
E-mail: rkf.kaplice@dicb.cz či p.pavel.simak@seznam.cz web: www.farnostkaplice.cz
Kněz je nejsnáze k zastižení na faře v Kaplici ve ST 8 – 10.30h + 16h-17h a ve ČT 9 – 10.30h.
Dle možností i jindy. Pondělí je volný den. Návštěvu je nejlépe domluvit předem (telefonicky).

