
OHLÁŠKY A POŘAD BOHOSLUŽEB 26. 11. – 4. 12. 2016  
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
26. 11. Sobota 17:00    Dolní Branná - bohoslužba slova se sv. přijímáním 
   19:30 Špindlerův Mlýn - kaple fara - Eljon 
27. 11. Neděle 07:00 Vrchlabí - rorátní mše sv., pro děti - za Františka Šmejsu 
   09:00    Dolní Lánov – mše sv. ve vytápěné zákristii kostela 
   11:00    Špindlerův Mlýn – mše sv. pro děti 
30. 11. Středa 18:00 Vrchlabí – kaple na faře – sv. Ondřeje 
01. 12. Čtvrtek 18:00 Vrchlabí – kaple na faře – sv. Edmunda Kampiána  
02. 12. Pátek 16:30 Vrchlabí – fara – příprava na křest dospělých 
 18:00 Vrchlabí – kaple na faře – první pátek v měsíci, po mši  

  svaté adorace 
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
03. 12. Sobota 17:00    Dolní Branná - bohoslužba slova se sv. přijímáním 
   19:30 Špindlerův Mlýn - kaple fara - Eljon 
04. 12. Neděle 07:00 Vrchlabí - rorátní mše sv. – za řeholní sestry   
     cyrilometodějky z Velehradu 
   09:00    Dolní Lánov – mše sv. ve vytápěné zákristii kostela 
   11:00    Špindlerův Mlýn  
 

 Sbírky: 20. 11. Vrchlabí 2.917 Kč, Špindlerův Mlýn 938 Kč. Všem dárcům děkujeme!  

 O adventních nedělích je změna času bohoslužeb: Vrchlabí 7:00, 9:00 Dol. Lánov, 11:00 Šp. Mlýn. 
 Adventní brožury s biblickým čtením a rozjímáním jsou za 18 Kč k dispozici vzadu v kostele.  
 V neděli 27. 11. budou požehnány adventní věnce.  
 Na rorátní mši svatou můžete jít už ze svých domovů s rozsvícenými lucerničkami. 
 V neděli 27. 11. po dětské mši svaté zveme děti, rodiče i další zájemce na snídani 

a 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. 

 Na snídani po rorátní mši svaté zveme do farní místnosti každou adventní neděli. 
 Sháníme dobrovolníky na úklid kostela sv. Vavřince ve Vrchlabí. Hlaste se na faře. 
 Během adventu můžete nosit do koše vzadu v kostele trvanlivé potraviny pro chudé. 

 Další plánované akce:  
Pátek 16. 12. - neděle 18. 12. - Adventní duchovní obnova s P. ThLic. Jaroslavem 
Brožem, biblistou a proděkanem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy pro 
studium. 
 

Kontakt: Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1, 
tel.: 499 422 899, 731 645 349 (GSM brána – nepřijímá SMS), e-mail: kancelar@farnostvr.info, 
www.vikariatjilemnice.cz, č. účtu: 1187204349/0800 
 

„Boží spravedlnost je milosrdná a milosrdenství spravedlivé.“ Papež František 
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