
Rozpis bohoslužeb 
Farní kostel sv. Mikuláše první neděle v měsíci 10.15 hod. 
Kaple Obětování P. Marie první neděli v měsíci 16.00 hod. 

ostatní neděle 10.15 hod. 
    denně  v létě 18.15 hod.;   

v zimě 17.15 hod.; v pátek 18.15 hod. 
Habartice   od května do října třetí neděle v měsíci 9.45 hod. 
Hynčice  n. M.   sobota v létě 17.00 hod., v zimě 16.00 hod. 
Vysoké Žibřidovice  druhá neděle v měsíci 8.30 hod. 
Malá Morava   neděle 11.15 hod. 
Kopřivná    neděle 11.15 hod. 
Nové Losiny   neděle 8.00 hod., čtvrtek 16.00, v létě v 17.00 hod. 
Pusté Žibřidovice  neděle 9.00 hod., čtvrtek 15.00, v létě v 16.00 hod. 
Vojtíškov   neděle 14.00 hod. 
Velká Morava   první a třetí neděle v měsíci 8.30 hod. 
Žleb    poslední neděli v měsíci 8.30 hod. 
Podlesí    první sobota v měsíci 13.00 hod. 
Podlesí – kaple Sv. Trojice od svátku Nejsvětější Trojice do října každou první  
    neděli v měsíci 14.00 hod.  

(v tento čas není mše svatá na Vojtíškově) 
Vysoká    10.00 hod. v sobotu před svátkem Svaté Trojice 
Vysoký Potok – P. Marie Růžencová – první sobota v říjnu – 10.00 hod. 
Potůčník – kaple sv. Anny 26. 7. – nejbližší neděle – 14.00 hod. 
Potůčník – kostel sv. Jana a Pavla 26. 6. – nejbližší neděle – 14.00 hod.  
  
 

Vydal: Farní úřad Hanušovice, Dukelská 112, 788 33 Hanušovice.email: 
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Farnost Hanušovice – kaple Obětování Panny Marie 
 

Pravidelné akce a duchovní programy  
na rok 2017  

 

v kapli v Hanušovicích 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Srdečně přijměte pozvání na akce, 
které se budou v roce 2017 konat v naší farnosti. 

mailto:fahanusovice@ado.cz


 
Každou středu 
Tichá adorace v kapli za naše rodiny ve farnosti 
Od 19.00 do 20.00 hod.  
 
  
Každý pátek 
Po mši svaté adorace se zpěvy, mše svatá je v 18.15 hod. 
 
  
Každou neděli (kromě první neděle v měsíci) - adorace v 
kapli s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství v 16.00 hod.  
 
  
 
Každý první pátek v měsíci 
10.00-18.00 hod. celodenní adorace 
18.15 hod. mše svatá, po mši svaté adorace, po adoraci 
společenství pro mládež na faře 
 
 
 
Každou první sobotu v měsíci 
8.00 hod. – mše svatá, zasvěcení Panně Marii 
 
  
Každý druhý pátek v měsíci 
18.15 hod. mše svatá, po mši svaté adorace, po adoraci 
setkání rodin a všech dalších zájemců, každý je zván 
Zazpíváme si s kytarou, naučíme se nové písně, 
občerstvíme se dobrým čajem a popovídáme si na faře 
 
 
  

 
Každou druhou sobotu v měsíci 
Setkání otců, mužů, mládenců, v zimním období v 17.15 hod. mše 
svatá, adorace, setkání na faře, v letním čase v 18.15 hod. 
 
  
Každý třetí pátek v měsíci 
18.15 hod. „dětská“ mše svatá s kytarovým doprovodem 
Po mši svaté adorace, po adoraci společenství pro mládež 
na faře 
 
 
Každou třetí sobotu v měsíci 
Setkání maminek, žen, dívek, v zimním období v 17.15 hod. mše 
svatá, adorace, setkání na faře, v letním čase v 18.15 hod. 
 
 
Každý 13. den v měsíci 
Fatimský den - četba, rozjímání, modlitba růžence, mše svatá 
V zimním čase 16.15 hod., mše 17.15 hod. 
V letním čase 17.15 hod., mše 18.15 hod. 
 
 
V době postní každý pátek 
křížová cesta v 17.30 hod.  
 
 
Fara Vojtíškov - každou první a třetí neděli  
14.30 hod. - setkání nejen mladších ministrantů 
 
 
 
 


