
Pořad bohoslužeb 6. - 13. 9. 2015 
23. TÝDEN V MEZIDOBÍ              
 5.9. Sobota 18:00   Dolní Branná    
 6.9. Neděle 07:30   Dolní Lánov  
   09:00   Vrchlabí           Za Jana a Annu Sehnalovi, jejich rodiče a  
       sourozence 
   11:00   Špindlerův Mlýn 
  9.9. Středa 18:00   Vrchlabí  sv. Petra Klavera  
10.9. Čtvrtek 18:00   Vrchlabí  Bl. Karla Spinoly 
11.9. Pátek 18:00   Vrchlabí  

24. TÝDEN V MEZIDOBÍ                             
12.9. Sobota 18:00   Dolní Branná  
13.9. Neděle 07:30   Dolní Lánov  
   09:00   Vrchlabí           za strýce Josefa a manželku 
   11:00   Špindlerův Mlýn 
 

*Sbírky: 29.8. Dolní Branná 170 Kč, 30.8. Vrchlabí  3.398 Kč, Dolní Lánov 250 Kč, Špindlerův 
Mlýn 2.786 Kč. Všem dárcům děkujeme!  
*Přihlaste co nejdříve děti na výuku náboženství (nejpozději do neděle 6.9.) - přihlášky jsou k 
dispozici v kostele, sakristii i na faře.  
*V brzké době předběžně počítáme s informační schůzkou ohledně vyučování náboženství, 
jakmile bude ukončeno přihlašování dětí na školách.  
*Kostel sv. Vavřince ve Vrchlabí přivítal jen v srpnu 3 627 návštěvníků během doby, kdy byl 
otevřen po-so: 10:00-17:00 a brigádně zde provázeli studenti. Za červenec a srpen navíc tito 
návštěvníci věnovali do kasičky 26.696 Kč a 192,20 Eur. Děkuji tímto třem brigádnicím, které se 
příchozím věnovali a modlili se za ně.  
*Hledáme vhodného člověka, který by pomohl s psaním farní kroniky . Zájemci ať se hlásí na faře. 
*V brzké době bude zahájena příprava dospělých na přijetí svátosti křtu, biřmování či prvního 
svatého přijímání. Další zájemci se mohou hlásit na faře. 

*V sobotu 5. 9. proběhla v 9:00 slavnostní ekumenická bohoslužba Ekumenická bohoslužba 
smíření v kostele Sv. Petra ve Špindlerově Mlýně za přítomnosti P. Jiří Šlégra, far. Petra 
Chlápka (Českobratrská církev evangelická) a far. Vladimíra Hraby (Československá církev 
husitská) a far. Ericha Busseho z Drážďan. Od 11:00 následovala pietní akce, spojená 
s odhalením a žehnáním pomníku občanům Špindlerova Mlýna i dalším lidem německé 
národnosti, kteří byli v květnu a v červnu 1945 ve Špindlerově Mlýně bez soudu popraveni. 
Pomník byl odhalen přímo na místě tehdejších poprav (a pravděpodobném místě hromadných 
hrobů popravených) na začátku tzv. Věřiny cesty. Místo najdete nedaleko centra Špindlerova 
Mlýna. Cca 100 m od špindlerovské radnice přejdete po světlém mostě Svatopetrský (Dolský) 
potok a vydáte se dalších zhruba 200 m směrem k hotelu Hromovka a lyžařskému areálu Sv. 
Petr. Přítomno bylo českých i německých občanů a zástupci za Správu KRNAP, Město 
Špindlerův Mlýn, Heimatkreis Hohenelbe-Riesengebirge), pomníku a místním žehnali duchovní 
všech tří církví. 
 

Kontakt : Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1,  
tel.: 499 422 899, e-mail: kancelar@farnostvr.info, P. Jiří Šlégr: slegr@eljon.cz, 604 690 294 
 

Kdo za všech životních situací děkuje Pánu, dokáže správně děkovat, a sám se stává chválou 
Boží. 


