
OHLÁŠKY A POŘAD BOHOSLUŽEB 26. 9. - 4. 10. 2015
26. TÝDEN V MEZIDOBÍ             
26.9. Sobota 18:00   Dolní Branná   
27.9. Neděle 07:30   Dolní Lánov

09:00   Vrchlabí           
11:00   Špindlerův Mlýn

28.9. Pondělí      09:00   Vrchlabí          Slavnost sv. Václava, hlavního patrona 
českého národa - doprovází Vrchlabský 
chrámový sbor  

30.9. Středa 18:00   Vrchlabí Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
1.10. Čtvrtek 18:00   Vrchlabí           Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny 

a učitelky církve
2.10. Pátek 18:00   Vrchlabí Památka svatých andělů strážných a 1. pátek 

v měsíci - po mši svaté adorace
Za zemřelého Karla Branžovského

27. TÝDEN V MEZIDOBÍ                            
3.10. Sobota 18:00   Dolní Branná Výročí posvěcení kostela
4.10. Neděle 07:30   Dolní Lánov

09:00   Vrchlabí           
11:00   Špindlerův Mlýn - kostel sv. Petra 
15:00   Špindlerův Mlýn - kaple sv. Františka u Erlebachovy boudy 

*Sbírky na církevní školství 19.9. Dolní Branná 510 Kč, 20.9. Vrchlabí 4.546 Kč, Dolní Lánov
1.070 Kč, Špindlerův Mlýn 1.774 Kč. Všem dárcům děkujeme! 
*V neděli  27.9.  od 17:00 jste  zváni  do kostela  sv.  Josefa  v Dolním Dvoře na  Svatováclavský
koncert. 
*Kdo se  chcete  zapojit  do modliteb  za vznikající  hospic ve Vrchlabí, jste srdečně zváni  na
modlitební setkání, které je vždy 1. čtvrtek v měsíci, teď 1.10. po večerní mši svaté na faře.
*V měsíci říjnu se můžeme společně modlit půl hodiny přede mší svatou růženec. 
*Při všech nedělních bohoslužbách 4.10. bude našim hostem novokněz P. Filip Dušek, který
bude udělovat novokněžské požehnání. 
*V neděli 4.10. se vychází ve 12:30 od kostela sv. Petra ve Šp. Mlýně na pěší  pouť ke kapli sv.
Františka u Erlebachovy boudy, kde je poutní mše svatá v 15:00. Jde se po Dřevařské cestě kolem
Boudy u Bílého Labe. Putování bude provázet modlitba růžence a myšlenky sv. Františka z Asissi.
Připraveny jsou kartičky poutníka. Autobus z centra Špindlerova Mlýna odjíždí ve 14:30. 
*Od měsíce října začne příprava dospělých na křest. Další zájemci se mohou ještě co nejdříve přihlásit.  
*Ve všedních dnech je vždy půl hodiny před mší svatou možnost svátosti smíření. 
*Můžete dávat Vaše úmysly na mše svaté.
*Zájemci,  kteří  by  se  chtěli  účastnit  Národního eucharistického  kongresu  v  Brně -  pátek
a sobota 16.-17.10.,  přihlaste se v sakristii nebo na faře pro další informace. Hlavní mše svatá
bude v sobotu 17.10. v 10:30 a po ní eucharistický průvod. Letáčky jsou k dispozici v kostele.
*V kostelích naší farnosti je  stále k dispozici "Dopis pro všechny, kteří chtějí patřit do naší
farnosti". Děkujeme za jeho brzké vyplnění a odevzdání. 

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
„Míra, kterou uplatňujeme vůči jiným, je mírou, kterou čas naměří nám." Papež František   


