
OHLÁŠKY A PO ŘAD BOHOSLUŽEB 7. - 15. 11. 2015 
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 
 

10. 11. Úterý 16:30   Špindlerův Mlýn kaple na faře (středisko Eljon) 
11. 11. Středa 17:00   Vrchlabí   sv. Martina, za zemřelé členy rodiny  
        Zyklovy a Linhartovy    
12. 11. Čtvrtek 17:00   Jilemnice  kostel sv. Vavřince, hlavní celebrant  
        kardinál Dominik Duka, ve Vrchlabí NENÍ mše svatá  
13. 11. Pátek 17:00   Vrchlabí   sv. Anežky České, za Zdeňka Linharta 
   
33. TÝDEN V MEZIDOBÍ   
14. 11. Sobota 17:00   Dolní Branná 
15. 11. Neděle 09:00   Vrchlabí  za zemřelé Františka a Marii Križanovy, 
        Štefanii a Arnolda Petrášovy   
   11:00   Špindlerův Mlýn  
   14:00   Dolní Lánov 
    

*Sbírky: 31.10. Dolní Branná 350 Kč, 1.11. Vrchlabí 3.495 Kč, Dolní Lánov 793 Kč, 
Špindlerův Mlýn 2.607 Kč. Všem dárcům děkujeme! *Kdo si objednal Adventní brožury , 
jsou za 20 Kč k dispozici vzadu v kostele.  
*Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, 
sv. přijímání, modlitba na úmysl 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 8. listopadu bude v 1. patře farní modlitebny CČSH ve Vrchlabí představení Prorok, 
Slova jako ranní červánky. Z knihy Chalíla Gibrana čtou Tomáš Hájek a Magdalena Jarošová. 
*Dne 12. listopadu bude v Krkonošském muzeu v Jilemnici zahájena výstava kardinál Arnošt 
Vojt ěch Harrach, arcibiskup pražský. Srdečně zveme na mši svatou v kostele sv. Vavřince 
v Jilemnici, kterou bude od 17:00 celebrovat kardinál Dominik Duka. V 18:30 proběhne slavnostní 
vernisáž výstavy. Výstava potrvá do 29. února 2016. 
*V neděli 15. 11. probíhá Den Bible, můžete přispět na sbírku České biblické společnosti a Českému 
katolickému biblickému dílu. *Na Rok milosrdenství se připravují putovní ikony Božího 
milosrdenství – několik dnů bude ikona v rámci farnosti v jedné rodině - zájemci ať se hlásí po 
mši svaté u kněze či v zákristii. *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.  *Ve všedních dnech je vždy půl hodiny 
před mší svatou možnost svátosti smíření. *Můžete dávat Vaše úmysly na mše svaté. 
*Vzpomeňme na P. Stanislava Skalského, který by oslavil 89. narozeniny.  
*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. 

„Povolání ke svatosti znamená milovat Boha více."     


