
OHLÁŠKY A POŘAD BOHOSLUŽEB 22. - 30. 10. 2016  
30. TÝDEN V MEZIDOBÍ  
22. 10. Sobota 18:00 Dolní Branná – mše sv. s nedělní platností  
23. 10. Neděle 09:00 Vrchlabí – za Margitu Lašákovou a rodinu 
   11:00 Dolní Lánov – výročí posvěcení kostela 
   14:00 Špindlerův Mlýn – výročí posvěcení kostela 
26. 10. Středa 14:00 Dolní Branná – setkání farníků 
   18:00 Vrchlabí – mše svatá – kostel   
27. 10. Čtvrtek 09:30 Vrchlabí – mše svatá – Domov seniorů     
28. 10. Pátek 14:00 Dolní Branná – žehnání kaple svatého Josefa 
   18:00 Vrchlabí – kostel – sv. Šimona a Judy – za Ludmilu  
     Lašákovou 
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   
 Sbírky: 16. 10. Vrchlabí 6.182 Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme! 
 Děkujeme všem za jakoukoliv pomoc při farním dnu a sv. biřmování. 
 V neděli 23. 10. je sbírka na misie.*V sobotu 29. 10. se koná od 9:00 do 12:00 brigáda 

na faře v Dolním Lánově.*V neděli 30. října bude změna času ze 3:00 na 2:00. 
 V neděli 30. října 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. Vzadu v kostele sv. Vavřince je 

do úterý 1. 11. schránka určená pro Vaše prosby za zemřelé.  
 Sdělte na faru, kde jste navštívili Svatou bránu, chceme udělat mapku a statistiku.  
 Diecézní a karmelitánské kalendáře 2017 - 69 Kč a 59 Kč - vzadu v kostele. 
 Přispějte na zpovědní místnost pro vrchlabský kostel, zájemcům vystavíme potvrzení 

pro daňové účely. *Na nástěnce si můžete přečíst Zápis ze zasedání Pastorační rady 
farnosti konané dne 6. 10. 2016. 

 Další plánované akce: 
- 02. 11. Středa: 17:00 – mše sv. v klášterním kostele - Vzpomínka na všechny 
věrné zemřelé, 18:00 - ekumenická modlitba na hřbitově  

- 03. 11. Čtvrtek: 17:30 – žehnání Hospice 
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 
Církev je vskutku jako měsíc, nesvítí vlastním světlem, ale tím Kristovým. Papež František 

http://www.vikariatjilemnice.cz/

