
OHLÁŠKY A PO ŘAD BOHOSLUŽEB 17. - 25. 10. 2015 
29. TÝDEN V MEZIDOBÍ              
17.10. Sobota 18:00  Dolní Branná    
18.10. Neděle 07:30  Dolní Lánov  
   09:00  Vrchlabí           Za zemřelé Jiřího (10. výročí úmrtí)        
        a Martu Pochopovy 
   11:00  Špindlerův Mlýn   kostel sv. Petra 
20.10. Úterý 18:00   Špindlerův Mlýn  kaple na faře (středisko Eljon) 
21.10. Středa 18:00   Vrchlabí - kostel sv. Vavřince 
22.10. Čtvrtek 09:30   Vrchlabí - domov důchodců 
   18:00   Vrchlabí      Za spásu duší vlastních i nevlastních  
        zesnulých předků 
23.10. Pátek 18:00   Vrchlabí  
   19:30   Špindlerův Mlýn - kaple na faře (středisko Eljon)    
30. TÝDEN V MEZIDOBÍ                             
24.10. Sobota 18:00   Dolní Branná   
   19:30   Špindlerův Mlýn - kaple na faře (středisko Eljon) 
25.10. Neděle 07:30   Dolní Lánov  
   09:00   Vrchlabí         Za zemřelého Pavla Šimka (1. výr. úmrtí) 
   11:00   Špindlerův Mlýn                             

 

*Sbírky: 10.10. Dolní Branná 260 Kč, 11.10. Vrchlabí 3.154 Kč, Dolní Lánov 460 Kč, 
Špindlerův Mlýn 1.723 Kč. Všem dárcům děkujeme! *V neděli 18.10. si objednejte v kostele 
brožury "Advent"  - texty a meditace na každý den adventu. *V neděli 18.10. je Světový den 
modliteb za misie spojený se sbírkou na papežské misie. *V měsíci říjnu se modlíme společně půl 
hodiny přede mší svatou růženec. Modleme se i doma, zajděme k někomu na návštěvu a pomodleme 
se tuto 500 let starou modlitbu. *Ve čtvrtek 22.10. je od 18:00 v centru Krtek Správy KRNAP ve 
Vrchlabí představení František blázen, vyprávění o životě a smrti sv. Františka z Assisi.  
*V sobotu a neděli 24.-25.10. se koná dvouvikariátní setkání mládeže na faře v Pecce, více informací 
na plakátku na nástěnce, Jan Zavřel: tel. 775 059 202, P. Mariusz Robak: 731 598 964. *V neděli 
25.10. se mění čas, hodinky si posuneme ze 3:00 na 2:00. *Poustevnický pobyt na Eljonu ve Šp. 
Mlýně, 26.- 30.10., vede P. Günther Ecklbauer OMI, informace a přihlášky na www.eljon.cz.  
*V sobotu 31.10. je od 19:00 v evangelickém kostele - Hořejší Herlíkovice - Strážné koncert 
skupiny Oboroh. Více informací: Horský domov Českobratrské církve evangelické. *Ve 
všedních dnech je vždy půl hodiny před mší svatou možnost svátosti smíření. *V brzké době začne 
u nás ve farnosti příprava na svátost biřmování. Zájemci se mohou nahlásit na faru nebo se 
napsat do seznamu v zákristii. Příprava je vhodná i jako obnova pro ty, kteří již biřmování přijali.  
*Můžete dávat Vaše úmysly na mše svaté. *V kostelích naší farnosti je stále k dispozici "Dopis 
pro všechny, kteří chtějí patřit do naší farnosti". Děkujeme všem, kteří ho již vyplnili a 
ostatní prosíme o totéž. *Kdo chce jet v červenci příštího roku na Světový den mládeže do 
Krakova , může se zúčastnit soutěže na www.krakov2016.signaly.cz. Hlavní výherci získají 
pobyt v Krakově zdarma. *Všem mladým mužům je určena nabídka na duchovní víkend v 
Arcibiskupském semináři - TAMMÍM 2015  ve dnech 27.-29.11.2015. Kontakty: 
tammim@signaly.cz, 721 836 901. 
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. 

"Máš-li v srdci Boha, nic Ti nechybí, Jeho láska stačí."   Sv. Terezie z Avily 


