
OHLÁŠKY A POŘAD BOHOSLUŽEB 5. - 13. 11. 2016  
32. TÝDEN V MEZIDOBÍ  
05. 11. Sobota 17:00 Dolní Branná – mše svatá s nedělní platností 
06. 11. Neděle 09:00 Vrchlabí – P. Stanislav Skalský, 90. narozeniny 
 11:00 Dolní Lánov – mše sv. ve vytápěné zákristii kostela  
   14:00 Špindlerův Mlýn  
09. 11. Středa 18:00 Vrchlabí – kaple na faře – Posvěcení lateránské baziliky 
10. 11. Čtvrtek 18:00 Vrchlabí – kaple na faře – sv. Lev Veliký 
11. 11. Pátek 18:00 Vrchlabí – kaple na faře – sv. Martin 
33. TÝDEN V MEZIDOBÍ  
12. 11. Sobota 17:00 Dolní Branná – mše svatá s nedělní platností 
13. 11. Neděle 09:00 Vrchlabí – za zemřelé Františka a Marii Križanovy,  

Štefánii a Arnolda Petrášovy  
 11:00 Dolní Lánov – mše sv. ve vytápěné zákristii kostela 
   14:00 Špindlerův Mlýn   
 

 Sbírka na misie: 23. 10., celkem se vybralo 16.354 Kč. Všem dárcům děkujeme! 

 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. 

 V neděli 13. 11. se koná druhá letošní sbírka na plošné pojištění majetku a odpovědnosti. 
 Dne 13. 11. zároveň probíhá Den Bible, bude možnost přispět do kasičky na podporu 

biblického apoštolátu. 
 Sdělte na faru, kde jste navštívili Svatou bránu, chceme udělat mapku a statistiku. 

Těm, kdo již informace poslali, děkujeme. 
 Sháníme dobrovolníky na úklid kostela sv. Vavřince ve Vrchlabí. Hlaste se na faře. 
 CD s 90 fotografiemi z biřmování je za 80 Kč je možno objednat, dodá Ing. Milan Hrdlička. 
 Video z biřmování je k dispozici na vikariátních stránkách. 
 Za vydaření Pohádky před obědem ve farní místnosti všem dětem, rodičům 

a pomocníkům děkujeme. Příští je 27. 11. po 1. adventní rorátní mši sv. od 7:00. 
 V souvislosti s výročím 90. narozenin, kterých by se 9. 11. dožil P. Stanislav 

Skalský, můžete na faru posílat Vaše zkušenosti, vzpomínky, zážitky, dopisy, fotky 
či video spojené s tímto vzácným člověkem. Podle toho, co se podaří shromáždit, 
plánujeme vydání např. vzpomínkovou brožuru.   
 

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 
 

Odpuštění je zajisté největší dar, který můžeme druhým dát, protože nejvíce stojí,  

ale současně nás nejvíce připodobňuje Bohu.                                           Papež František 

https://youtu.be/roxpQBNsyWo
http://www.vikariatjilemnice.cz/

