
OHLÁŠKY A POŘAD BOHOSLUŽEB 29. 10. - 06. 11. 2016  
31. TÝDEN V MEZIDOBÍ  
29. 10. Sobota 16:00 Dolní Dvůr – mše svatá – výročí posvěcení kostela 
30. 10. Neděle 09:00 Vrchlabí – mše svatá pro děti – za spásu duše dobrodince  

pana Milana a za spásu duší v očistci  
   14:00 Špindlerův Mlýn – mše sv. pro děti   
01. 11. Úterý 18:00 Vrchlabí – mše sv. – kostel sv. Vavřince  

Slavnost všech svatých   
02. 11. Středa 17:00 Vrchlabí – mše svatá – klášterní kostel sv. Augustina 

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
    18:00 Vrchlabí – ekumenická modlitba na místním hřbitově 
03. 11. Čtvrtek 18:00 Vrchlabí – mše svatá – kaple fara, sv. Martin de Porres  

17:30 - adorace, 18:45 - žehnání a prohlídka hospice,  
19:00 - hospicové společenství – farní kaple  

04. 11. Pátek 18:00 Vrchlabí – mše svatá – kaple fara – sv. Karel Boromejský  
32. TÝDEN V MEZIDOBÍ  
05. 11. Sobota 17:00 Dolní Branná – mše svatá s nedělní platností 
06. 11. Neděle 09:00 Vrchlabí – mše svatá – P. Stanislav Skalský, 90. narozeniny 
 11:00 Dolní Lánov – mše svatá 
   14:00 Špindlerův Mlýn – mše svatá 
 V sobotu 29. 10. se koná od 9:00 do 12:00 brigáda na faře v Dolním Lánově. 
 V neděli 30. 10. je změna času ze 3:00 na 2:00. *Sháníme dobrovolníky na úklid kostela. 
 V neděli 30. 10. po dětské mši svaté zveme děti, rodiče i další zájemce na Pohádku 

před obědem do farní místnosti ve Vrchlabí. S sebou si děti mohou přinést 
oblíbený hrneček a hračku. K dispozici budou teplé i studené nápoje. 

 Pište se v zákristii, aby mohl být kostel sv. Vavřince otevřen o říjnových nedělích 14:00-16:00.  
 Vzpomeňme ve středu 2. 11. 2016 na všechny věrné zemřelé. Ve vitríně jsou parte těch, 

které si Pán během roku povolal. Vzadu v kostele sv. Vavřince je do úterý 1. 11. schránka 
určená pro Vaše prosby za zemřelé. Lepší je poslat prosby emailem. 

 Od 1. do 8. 11. 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.  

 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat 
plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek je podmínkou 
pomodlit se modlitbu Páně a vyznání víry. 

Kontakt: Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 
Vrchlabí 1, tel.: 499 422 899, e-mail: kancelar@farnostvr.info, www.vikariatjilemnice.cz, 
č. účtu: 1187204349/0800 
Poddajnost Duchu svatému nám dává růst a proměňuje nás jako kvas a semínko. Papež František 

http://www.vikariatjilemnice.cz/

