
OHLÁŠKY A PO ŘAD BOHOSLUŽEB 31. 10. - 8. 11. 2015 
31. TÝDEN V MEZIDOBÍ    
31. 10. Sobota 17:00   Dolní Branná Slavnost všech svatých 
  1. 11. Neděle 09:00   Vrchlabí  kostel sv. Vavřince - za zemřelou  
        Margitu Laššákovou a rod. 
   11:00   Špindlerův Mlýn  kostel sv. Petra 
   14:00   Dolní Lánov  kostel sv. Jakuba 
 2. 11. Pondělí 17:00   Vrchlabí   Vzpomínka na všechny věrné zemřelé    
           Klášterní kostel sv. Augustina (po mši sv. následuje pobožnost na hřbitově) 
 3. 11. Úterý 14:00   Vrchlabí   mše sv. a pohřeb Anny Gregorové  
        v kostele sv. Vavřince 
 4. 11. Středa 17:00   Vrchlabí   sv. Karla Boromejského, za zemřelého 
        Karla Branžovského, jeho děti a rodiny 
 5. 11. Čtvrtek 17:00   Vrchlabí   kaple na faře 
 6. 11. Pátek 17:00   Vrchlabí   kaple na faře - za Honzu Malčaka  
        (1. výročí úmrtí) 
32. TÝDEN V MEZIDOBÍ   
 7. 11. Sobota 17:00   Dolní Branná 
 8. 11. Neděle 09:00   Vrchlabí  za zemřelého P. Stanislava Skalského 
   11:00   Špindlerův Mlýn  
   14:00   Dolní Lánov 
    

*Sbírky: 24.10. Dolní Branná 350 Kč, 25.10. Vrchlabí 3.294 Kč, Dolní Lánov 389 Kč, 
Špindlerův Mlýn 951 Kč. Všem dárcům děkujeme!  
*Vzadu v kostele je ještě v neděli 1.11. schránka pro Vaše prosby za zemřelé.  
*Od 1. do 8. listopadu 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, přivlastnitelné pouze duším v očistci. 
Kromě tří obvyklých podmínek je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně 
a vyznání víry.  
*Při pondělní mši svaté 2.11. v 17:00 za všechny věrné zemřelé se budou v klášterním kostele 
sv. Augustina ve Vrchlabí číst Vaše prosby za zemřelé, teple se ustrojte a vezměte si s sebou svíčky. 
Po mši sv. následuje pobožnost na hřbitově. 
*Kdo se chcete zapojit do modliteb za vznikající hospic ve Vrchlabí, jste srdečně zváni na 
modlitební setkání, které je vždy 1. čtvrtek v měsíci, teď 5.11. po večerní mši svaté na faře. 
*Ve všedních dnech je vždy půl hodiny před mší svatou možnost svátosti smíření.  
*V brzké době začne u nás ve farnosti příprava na svátost biřmování. Zájemci se mohou 
nahlásit na faru nebo se napsat do seznamu v zákristii. Příprava je vhodná i jako obnova pro ty, 
kteří již biřmování přijali.  *Můžete dávat Vaše úmysly na mše svaté.  
*V kostelích naší farnosti je stále k dispozici "Dopis pro všechny, kteří chtějí patřit do naší 
farnosti" . Děkujeme všem, kteří ho již vyplnili a odevzdali na faru, ostatní prosíme o totéž.  
 

Kontakt : Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1,  
tel.: 499 422 899, e-mail: kancelar@farnostvr.info, P. Jiří Šlégr: slegr@eljon.cz, 604 690 294. 
 

„Nemůžeš být skutečně člověkem bez toho, aniž by ses stal svatým."     


