
OHLÁŠKY A PO ŘAD BOHOSLUŽEB 21. - 29. 11. 2015 
 

34. TÝDEN V MEZIDOBÍ   
21. 11. Sobota 17:00   Dolní Branná  Slavnost Ježíše Krista Krále 
22. 11. Neděle 09:00   Vrchlabí  za rodiče Fišerovy a jejich dcery Julii, 
        Janu a Cecílii 
   11:00   Špindlerův Mlýn 
   14:00   Dolní Lánov 
25. 11. Středa 17:00   Vrchlabí - kostel za zemřelého Jaroslava Kosprta     
26. 11. Čtvrtek 09:30   Vrchlabí - Domov důchodců 
   17:00   Vrchlabí - kostel ke sv. Judy Tadeáše, patrona rodiny,  
        na poděkování a za urovnání vztahů  
        v rodině a za navrácení rodiny 
27. 11. Pátek 17:00   Vrchlabí - kostel za Františka Šmejsu       

 

1. TÝDEN ADVENTNÍ   
28. 11. Sobota 17:00   Dolní Branná 1. neděle adventní     
29. 11. Neděle 07:00   Vrchlabí - rorátní mše svatá za Libuši a Josefa Kolářovy 
   09:00   Dolní Lánov 
   11:00   Špindlerův Mlýn  
    
*Sbírky: Na plošné pojištění: 14.11. Dolní Branná 190 Kč, 15.11. Vrchlabí 2.907 Kč, Dolní 
Lánov 520 Kč, Špindlerův Mlýn 4.350 Kč. V kasičce na sbírku pro Českou biblickou společnost 
se navíc vybralo 1.805 Kč. Všem dárcům děkujeme!  
*Při bohoslužbě na 1. neděli adventní zazní tradiční rorátní zpěvy v podání BcA. Radka 
Hanuše, DiS. Při této bohoslužbě bude zažehnuta první svíce na adventním věnci a požehnány 
adventní věnce z našich domovů. Rorátní mše svaté se budou konat i následující 3 neděle. Svíce 
(případně lucerničky, ve kterých můžete nést svíce na roráty už z domovů) a adventní věnce 
k požehnání si přineste s sebou.  
*Ve středu 25. 11. bude setkání farníků z Dolního Lánova, sraz v 18,30 na faře ve Vrchlabí. 
*Ve čtvrtek 26. listopadu 14:00-17:00 si můžete v rámci Adventní dílny na faře v Horní Branné přijít 
vyrobit adventní věnec a adventní svícny. 
*Kdo si objednal Adventní brožury, jsou za 20 Kč k dispozici v zákristii. 
*Na Rok milosrdenství se připravují putovní ikony Božího milosrdenství – několik dnů bude 
ikona v rámci farnosti v jedné rodině - zájemci ať se hlásí po mši svaté u kněze či v zákristii.  
*V prosinci začne u nás ve farnosti příprava na svátost biřmování. Zájemci se mohou nahlásit 
na faru nebo se napsat do seznamu v zákristii. Několikaměsíční příprava je vhodná i jako obnova 
pro ty, kteří již biřmování přijali.   
*Ve všedních dnech je vždy půl hodiny před mší svatou možnost svátosti smíření.  
*Mše svaté ve všedních dnech budou výjimečně tento týden ve Vrchlabí v kostele. 
*Ve vitrínách je k dispozici přehled adventních a vánočních bohoslužeb.  
*Můžete dávat Vaše úmysly na mše svaté.  
 

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 je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci.“  
    


