
OHLÁŠKY A POŘAD BOHOSLUŽEB 27. 2. – 6. 3. 2016  

3. NEDĚLE POSTNÍ 
27. 02. Sobota 17:00 Dolní Branná - mše svatá s nedělní platností 

16:30 křížová cesta 
28. 02. Neděle 09:00 Vrchlabí - mše sv. pro děti – za nemocného a jeho       

  rodinu 
11:00 Dolní Lánov - mše sv. ve vytápěné zákristii kostela  

10:30 křížová cesta 
14:00 Špindlerův Mlýn - 13:30 křížová cesta 

02. 03. Středa 18:00 Vrchlabí – kaple na faře - za zemřelé dle úmyslu dárce 
03. 03. Čtvrtek 18:00 Vrchlabí – kaple na faře - ke cti sv. Judy Tadeáše,          

na poděkování a za urovnání vztahů v rodině a za navrácení rodiny  

04. 03. Pátek 18:00 Vrchlabí -  kostel sv. Vavřince - za zemřelé dle úmyslu    
       dárce, 1. pátek v měsíci  17:30 křížová cesta, po mši svaté adorace  
4. NEDĚLE POSTNÍ 
05. 03. Sobota 17:00 Dolní Branná - mše svatá s nedělní platností 

16:30 křížová cesta 
06. 03. Neděle 09:00 Vrchlabí – za Josefa Mejsnara (6. výročí úmrtí) a za 
     rodiče       

11:00 Dolní Lánov - mše sv. ve vytápěné zákristii kostela  

10:30 křížová cesta 
14:00 Špindlerův Mlýn - 13:30 křížová cesta 

 Sbírka „Svatopetrský haléř“: 20. 2. Dolní Branná 570 Kč, 21. 2. Vrchlabí 6.029 Kč, 
Špindlerův Mlýn 768 Kč, Dolní Lánov 1.545 Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme! 

 Máte zájem o zasílání ohlášek e-mailem? Sdělte nám e-mailovou adresu na lístek vzadu. 
 Sledujte nástěnku, kde jsou vyvěšeny akce na následující období, informace o Svatých 

branách - přehled, vzdálenosti, mapa a podmínky k získání odpustků. Vydejte se ke Svatým 
branám a dejte nám vědět, kam a kdy jste doputovali, zda jste navštívili i místa v zahraničí.  

 Na nástěnce si můžete přečíst Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti (18. 2. 2016). 
 Papež František vybízí k iniciativě „Den pro Pána“ (také 24 hodin pro Pána). V pátek 4. 3. 

a v sobotu 5. 3. 2016 má být tento čas věnovaný adoraci a svátosti smíření. Zájemci 
o adoraci se ještě mohou zapsat v zákristii, podle toho bude upřesněn průběh této akce. 

 Od pátku 8. dubna začne v 16:30 příprava na biřmování, další zájemci se ještě mohou hlásit. 
 Další plánované akce v kapli na faře: 
- čtvrtek 03. 03. - 18:45 - Zastavení na cestě života …tentokrát nad Apokryfy Karla Čapka, 

po vystoupení pokračuje pravidelné modlitební setkání za vznikající hospic. 
- sobota 19. 03. - 09:30 - Postní duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem OCarm - plakát 

k dispozici vzadu. 
 Můžete dávat Vaše úmysly na mše svaté.  
 

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

Pravá podstata postu není ve zdrženlivosti od pokrmů, ale od hříchů.  Sv. Jan Zlatoústý 

mailto:slegr@eljon.cz
http://www.vikariatjilemnice.cz/

