
 OHLÁŠKY A POŘAD BOHOSLUŽEB 5. - 20. 12. 2015 
 2. TÝDEN ADVENTNÍ   
 5. 12. Sobota 17:00   Dolní Branná 2. neděle adventní 
 6. 12. Neděle 07:00   Vrchlabí - rorátní mše svatá   za Mgr. Františka Haltufa 
             a Evu Haltufovou 
   09:00   Dolní Lánov 
   11:00   Špindlerův Mlýn  
 8. 12. Úterý 17:00   Vrchlabí  - kaple Slavnost Panny Marie, počaté bez  
        poskvrny prvotního hříchu 
 9. 12. Středa 17:00   Vrchlabí  - kaple    ke cti sv. Judy Tadeáše, patrona rodiny,  
             na poděkování a za urovnání vztahů v rodině a za navrácení rodiny 
10. 12. Čtvrtek 17:00   Vrchlabí  - kaple za Ivo Přibíka a Huberta Dolejšího   
11. 12. Pátek 17:00   Vrchlabí  - kaple za Josefa Jelínka 
12. 12. Sobota  09:30   Vrchlabí - kaple začátek Adventní duchovní obnovy  
   11:30   Vrchlabí  - kaple mše svatá - Adventní duchovní obnova 
3. TÝDEN ADVENTNÍ       
12. 12. Sobota 17:00   Dolní Branná 3. neděle adventní    
13. 12. Neděle 07:00   Vrchlabí - rorátní mše svatá   za Jaroslava Cyruse 
   09:00   Dolní Lánov 
   11:00   Špindlerův Mlýn 
4. TÝDEN ADVENTNÍ  
20. 12. Neděle 07:00   Vrchlabí - rorátní mše svatá za dnes křtěnou Barboru  
        Šimurdovou a celou rodinu 
   09:00   Dolní Lánov 
   11:00   Špindlerův Mlýn 
*Sbírky: 29.11. Vrchlabí 2.175 Kč, Špindlerův Mlýn 400 Kč. Všem dárcům děkujeme!  
*Rorátní mše svaté se budou konat i následující 2 neděle v 7:00. Svíce (případně lucerničky, ve 
kterých můžete nést svíce na roráty už z domovů), si přineste s sebou.*Srdečně zveme na 
adventní duchovní obnovu s P. Karlem Moravcem, biskupským vikářem pro církevní školství, 
v sobotu 12.12. v budově děkanství. Během programu bude prostor pro svátost smíření (zpovídat 
budou tři kněží).*Zveme všechny děti naší farnosti, aby se zapojily do adventního programu 
"Milosrdenství  proměňuje svět" . Cílem tohoto programu je prožít advent jako dobu, během 
níž objevujeme Boží milosrdenství a sami se stáváme cestou, po níž Boží milosrdenství přichází 
do našeho světa. Děti každou neděli v adventu dostávají kartičky s určitou připomínkou "úkolů", 
o které skutky milosrdenství se máme snažit, a následující neděli při mši svaté nalepují konkrétní 
symboly na obraz zeměkoule.*Podpořme projekt PMD "Jeden dárek navíc" a přispějme na jídlo, 
zdravotní péči a vzdělání sirotků v Keni na 1 dítě 650 Kč. Dárky můžeme dávat do kasičky před 
obětním stolem.*Vzadu na stolku jsou Vám k dispozici vánoční "Pohledy pro misie", které 
malovaly naše děti. Dobrovolným darem můžete podpořit pomoc chudým dětem v misiích. *Od 15. 
do 18. 12. má P. Šlégr dovolenou. V době nepřítomnosti ho v případě potřeby bude zastupovat P. 
Ivo Kvapil  z Jablonce nad Jizerou, tel.: 737 407 587.  
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.  
„Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši.“ Sk 4,32 


