
OHLÁŠKY A POŘAD BOHOSLUŽEB 30. 1. – 7. 2. 2016 

 
4. TÝDEN V MEZIDOBÍ 
30. 01. Sobota 17:00 Dolní Branná - mše svatá s nedělní platností 
31. 01. Neděle 09:00 Vrchlabí        za Jana Gugana a Annu Guganovou 
   11:00 Dolní Lánov - mše sv. ve vytápěné zákristii kostela 

14:00 Špindlerův Mlýn 
 2. 02. Úterý 18:00 Vrchlabí – kostel – Svátek Uvedení Páně do chrámu  
 3. 02. Středa 18:00 Vrchlabí – kaple na faře – Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 
 4. 02. Čtvrtek 18:00 Vrchlabí – kaple na faře - ke cti sv. Judy Tadeáše,          

na poděkování a za urovnání vztahů v rodině a za navrácení rodiny  

 5. 02. Pátek 18:00 Vrchlabí - kaple na faře – za Evu Herezovou  
 5. TÝDEN V MEZIDOBÍ 
 6. 02. Sobota 17:00 Dolní Branná - mše svatá s nedělní platností 
 7. 02. Neděle 09:00 Vrchlabí        za Martina Lašaka 
   11:00 Dolní Lánov - mše sv. ve vytápěné zákristii kostela 

14:00 Špindlerův Mlýn 
 
 Sbírky: 24.1. Vrchlabí 2.684 Kč, Špindlerův Mlýn 1.528 Kč, Dolní Lánov 340 Kč. Všem dárcům 

upřímně děkujeme! 
 Při mši svaté v úterý 2. února budou požehnány svíčky „hromničky“, proto si je na tuto 

bohoslužbu přineste s sebou. 
 Při mši svaté ve středu 3. února se bude udílet svatoblažejské požehnání. 
 Pravidelné modlitební setkání za vznikající hospic ve Vrchlabí bude ve čtvrtek 4. 2. po večerní 

mši svaté na faře. 

 V rámci probíhajícího Roku milosrdenství je v naší farnosti putovní ikona Božího 

milosrdenství – několik dnů bude ikona v rámci farnosti v jedné rodině – zájemci mohou 

využít tuto příležitost k tiché nebo společné modlitbě ve svém bytě či domě. 
 Ve čtvrtek 11. února na svátek Panny Marie Lurdské, který je Světovým dnem nemocných, 

bude při mši svaté v kapli na faře příležitost k přijetí svátosti nemocných. Kdo má touhu 
tuto svátost přijmout, může se na ni předem připravit přijetím svátosti smíření. 

 Od května by do naší farnosti měla přijít sestra františkánka, bude pracovat pro hospic. 
Aby sem mohla přijít, sháníme pro ni levný podnájem. Případné nabídky sdělte na faru.  

 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: 604 690 294, slegr@eljon.cz, 

www.vikariatjilemnice.cz. 
 

Ovoce modlitby je láska, ovoce lásky je služba, ovoce služby je pokoj.  

Bl. Matka Tereza 
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