
OHLÁŠKY A PO ŘAD BOHOSLUŽEB 24. 10. - 2. 11. 2015 
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   kostel sv. Petra 
26.10. Pondělí 20:00  Špindlerův Mlýn kaple na faře (středisko Eljon)      
27.10. Úterý 19:30   Špindlerův Mlýn  kaple na faře (středisko Eljon) 
28.10. Středa 17:00   Vrchlabí   kaple na faře - sv. Šimona a Judy 
   19:30   Špindlerův Mlýn kaple na faře (středisko Eljon) 
29.10. Čtvrtek 09:30   Vrchlabí   domov důchodců 
   17:00   Vrchlabí     kaple na faře - Výr. posvěcení katedrály 
   19:30   Špindlerův Mlýn kaple na faře (středisko Eljon) 
30.10. Pátek 17:00   Vrchlabí   kaple na faře 
   10:00   Špindlerův Mlýn kaple na faře (středisko Eljon) 
31. TÝDEN V MEZIDOBÍ   
31.10. Sobota 17:00   Dolní Branná  Slavnost všech svatých 
  1.11. Neděle 09:00   Vrchlabí   za zemřelou Margitu Lašákovou a rod. 
   11:00   Špindlerův Mlýn kostel sv. Petra 
   14:00   Dolní Lánov  
  2.11. Pondělí 17:00   Vrchlabí   Vzpomínka na všechna věrné zemřelé     
  Klášterní kostel sv. Augustina - po mši sv. následuje pobožnost na hřbitově 
    

*Sbírky: 17.10. Dolní Branná 1.380 Kč, 18.10. Vrchlabí 21.235 Kč, Dolní Lánov 1.793 Kč, 
Špindlerův Mlýn 2.040 Kč. Celkem se při sbírce na misie vybralo 26.448 Kč. Všem dárcům 
děkujeme! *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. 
*Poustevnický pobyt na Eljonu ve Šp. Mlýně, 26.-30.10., více: 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. *Vzadu v kostele je 
schránka určená pro Vaše prosby za zemřelé.*Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří 
obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl na Sv. otce) denně 
plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se 
tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat jen odpustky částečné. *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.  
 

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. 
 

„Udělej, co můžeš, a Bůh udělá ostatní. On tě nenechá ve zmatku, jestliže pracuješ pro Něho."  
Sv. Don Bosko 


