
OHLÁŠKY 21. 10. – 5. 11. 2017  
 

 V neděli 22. října se koná sbírka na misie. 
 V neděli 29. října bude změna času ze 3:00 na 2:00. 
 V neděli 29. října bude mše svatá pro děti; téma, na které se mohou děti doma připravit: 

sv. Anežka Česká. Po mši svaté zveme na faru na pohádku před obědem. 
 Od pátku 3. listopadu budou mše svaté ve všední den v kapli na faře. 
 Vzpomeňme ve středu 1. 11. na všechny věrné zemřelé. Ve vitríně jsou parte těch, které si 

Pán během roku povolal. Vzadu v kostele sv. Vavřince je do neděle 29. 10. 
schránka určená pro Vaše prosby za zemřelé. Lepší je poslat prosby emailem. 

 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.  

 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela 
získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek je 
podmínkou pomodlit se modlitbu Páně a vyznání víry. 

 Zveme děti k pravidelnému zpívání a hraní každý pátek 15:30 – 16:30 na faře. 
 Na nástěnce vzadu v kostele si můžete přečíst Zápis ze zasedání Pastorační rady 

farnosti. 
 Můžete dávat své úmysly na mši svatou. 
 Stolní kalendáře 2018 „Malá poselství Vojtěcha Kodeta“ za 69 Kč jsou vzadu v kostele. 
 V říjnu se půl hodiny před každou mší svatou modlíme růženec.  
 Své modlitební úmysly a prosby můžete dávat do makety kostela, je vzadu ve 

vrchlabském kostele. Během bohoslužby a adorace při prvním pátku na ně budeme myslet.  
 Naléhavě hledáme farníky ochotné zapojit se do úklidu vrchlabského kostela. Hlásit 

se můžete v zákristii nebo na faře. 
 Hledáme též nové ministranty, děti a mládež do scholičky. Zájemci hlaste se na faře.  

 
 

Kontakt: 
Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1, 

tel.: 499 422 899, 731 645 349, e-mail: kancelar@farnostvr.info, 
www.vikariatjilemnice.cz, č. účtu: 1187204349/0800 

 

Opravdu věrným synem církve je ten, kdo vlídně a bez lamentování vytváří 
svornost, společenství a velkodušně rozsévá pokoj, i když není opětován. 

papež František 
 
 
 

http://www.vikariatjilemnice.cz/

