
OHLÁŠKY A POŘAD BOHOSLUŽEB 13. - 21. 2. 2016 

1. NEDĚLE POSTNÍ 
13. 02. Sobota 17:00 Dolní Branná - mše svatá s nedělní platností 
14. 02. Neděle 09:00 Vrchlabí   
   11:00 Dolní Lánov - od 10:30 křížová cesta 

14:00 Špindlerův Mlýn - od 13:30 křížová cesta 
18. 02. Středa 10:30 Vrchlabí -  kostel sv. Vavřince - mše svatá spojená  

s pohřbem paní Amálie Střihavkové  
19. 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  

20. 02. Pátek 18:00 Vrchlabí -  kostel sv. Vavřince - od 17:30 křížová cesta  
2. NEDĚLE POSTNÍ 
20. 02. Sobota 17:00 Dolní Branná - mše svatá s nedělní platností 
21. 02. Neděle 09:00 Vrchlabí   
   11:00 Dolní Lánov - mše sv. ve vytápěné zákristii kostela 

14:00 Špindlerův Mlýn 
 Sbírky: 7. 2. Vrchlabí 3.478 Kč, Špindlerův Mlýn 1.249 Kč, Dolní Lánov 450 Kč. Všem dárcům 

upřímně děkujeme! 
 V neděli 14. 2. budou při mši svaté ve Vrchlabí od 9:00 uvedeni mezi čekatele křtu Martin 

Roler a Jiří Holeček. Mysleme na ně v modlitbě.  
 Jako průvodce na postní dobu je možné si zakoupit za 35 Kč brožury „Půst“. 
 Každý pátek v postní době se modlíme v kostele sv. Vavřince ve Vrchlabí křížovou cestu od 

17:30 - půl hod. před začátkem mše svaté. Během křížové cesty je příležitost ke sv. smíření.  
 V sobotu v Dolní Branné, v neděli v Dolním Lánově a ve Špindlerově Mlýně se modlíme 

křížovou cestu také půl hodiny před začátkem mše svaté. 
 Všechna děvčata, která jsou zapojena při liturgii, zvou sestry z Kongregace sester Matky 

Božího milosrdenství do Dvora Králové nad Labem pátek 19. - sobota 20. února na setkání 
děvčat v liturgické službě. Na programu je mše svatá, beseda, hra o poklad apod. 

 V rámci Roku milosrdenství je možné se zapojit do projektu Papežských misijních děl na 
podporu bohoslovců v misiích. „Náš“ seminarista Titus Alitwongera žije v Ugandě a od září 
2013 studuje v semináři St. Paul´s National Seminary. Dar 40 Kč přispěje na 1 den studia 
bohoslovce, 1.250 Kč vystačí na měsíc studia, což ročně vyjde na 15.000 Kč.  

 Ikona Božího milosrdenství již putuje podle rozpisu v naší farnosti. Další zájemci se mohou 
přihlásit. 

 V sobotu 19. 3. bude v naší farnosti postní duchovní obnova s karmelitánem P. Vojtěchem 
Kodetem. 

 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. 
 

Modlitba rozjasňuje zrak, abychom na druhé lidi dokázali pohlížet tak, jak je vidí Bůh, a milovali je 

jako On.                   Papež František 
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