
OHLÁŠKY 14. 10. – 4. 11. 2018 
 V neděli 30. 9. byla sbírka na Domácí hospic Duha (Hořice a Vrchlabí), vybralo se 

10.300 Kč. Všem dárcům ze srdce děkujeme. 
 Misálek nejen pro děti mají za 136 Kč v zákristii ti, kdo si ho objednali. 
 Papež František vyzývá věřící na celém světě, aby se během měsíce říjen modlili na 

zvláštní úmysl, totiž za jednotu církve proti ďáblu, rozdělujícímu křesťanské 
společenství, a za tím účelem přidávali ke každodenní modlitbě růžence mariánskou 
modlitbu Pod ochranou Tvou a modlitbu Svatý Michaeli, archanděli. 

 Povídání o víře pro všechny, kdo se zajímají o základy křesťanské víry a katechismu 
i pro ty, kdo uvažují o přijetí svátosti křtu, bude ve čtvrtek 18. 10. výjimečně od 
18:00 do 19:00 a 1. 11. po večerní mši sv. od 18:45 do 19:45. Dne 25. 10. setkání nebude. 

 V neděli 21. 10. bude sbírka na misie.  
 Od pondělí 22. 10. do soboty 27. 10. je P. Jiří Šlégr na duchovních cvičeních. 

V případě potřeby ho zastupuje P. Ivo Kvapil, Jablonec nad Jizerou, e-mail: 
ivo.kvapil@wo.cz, tel.: 737 407 587. 

 V úterý 23. 10. zveme na koncert žáků ZUŠ Hostinné od 18:30 do kostela sv. Jakuba 
v Dolním Lánově. Program: Truvérská mše Petra Ebena, Moravské dvojzpěvy 
a Biblické písně Antonína Dvořáka, Lidové písně v úpravě Jana Masaryka. 

 Vzpomeňme v pátek 2. 11. na všechny věrné zemřelé. Ve vitríně jsou parte těch, které si Pán 
během roku povolal. Vzadu v kostele sv. Vavřince je do neděle 28. 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. 

 Hledáme dobrovolníky, kteří by nám pomohli s přípravou plakátků, aktualizací 
webu, drobnou prací na PC a výzdobou vitrín. 

 Všechny děti srdečně zveme na zpívání v dětské Scholičce sluníčko, zkoušky jsou 
v úterý od 17:30 na faře. Zveme mládež a dospělé do vznikající rytmické kapely. 

 Přijmeme pracovníky na příležitostný úklid na faře (středisko Eljon) ve Špindlerově 
Mlýně, více informací v kanceláři vrchlabské fary. 

Kontakt: 
Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1, 
tel.: 499 422 899, 731 645 349, e-mail: kancelar@farnostvr.info, IČ: 47466570, 

www.vikariatjilemnice.cz, č. účtu: 1187204349/0800 
 

Ztrácejme čas rozjímáním o Pánu, aby naše práce byla službou druhým. 

papež František 
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