
OHLÁŠKY 4. 11. – 26. 11. 2017 
 Ve sbírce na misie se v naší farnosti vybralo 6.920 Kč. Všem dárcům děkujeme! 
 

 V neděli 12. 11. se koná druhá letošní sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních 
budov. 

 

 V zimním období budou mše svaté ve všední den v kapli na vrchlabské faře. 
 

 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 pátek 24. 11. zveme všechny mladé na vrchlabskou faru na Večer mladých - 
začínáme od 18:00 v kapli bohoslužbou, po ní bude pokračovat program ve farním 
sále. Společně budeme připravovat výrobky pro adventní jarmark.  

 

 V neděli 26. 11. bude po mši svaté v kostele sv. Vavřince Adventní jarmark, jehož 
výtěžek bude zaslán bohoslovcům v Ugandě. Výrobky nebo občerstvení můžete 
nosit na faru; kdo se chce zapojit do společného vyrábění, přijďte na faru v sobotu 
25. 11. dopoledne. Těšíme se na Vás! 

 

 Zveme děti k pravidelnému zpívání a hraní každý pátek 15:30 – 16:30 na faře. 
 

 Stolní kalendáře 2018 „Malá poselství Vojtěcha Kodeta“ za 69 Kč jsou vzadu v kostele. 
 

 Poděkování patří Společenství zlatého věku za přípravu adorace při prvním pátku 3. 11.  
 

 Naléhavě hledáme farníky, kteří by byli ochotni zapojit se přibližně 4x za rok 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.  
 

 Od úterý 7. 11. do úterý 14. 11. je P. Jiří Šlégr na dovolené. V případě potřeby ho 
zastupuje P. Ivo Kvapil, Jablonec nad Jizerou, e-mail: ivo.kvapil@wo.cz, tel.: 737 407 587.  

 

 V neděli 19. 11. se koná Den Bible, pokud chcete přispět na České katolické 
biblické dílo a Českou biblickou společnost, můžete tak učinit do kasičky vzadu 
v kostele. 

 

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 

 

Všechno na tomto světě pomíjí, jen povolání člověka k lásce přetrvá do věčnosti. 
Proto je tak důležité ho objevit a žít. 

Vojtěch Kodet 
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