
OHLÁŠKY 19. 10. - 10. 11. 2019 
 V sobotu 28. 9. během benefičního koncertu v Dolním Lánově věnovali dárci na 

opravu kostela 11.871 Kč a při benefičním koncertu Hradišťanu v Dolní Branné 
10.733 Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme!  

 V neděli 20. 10. je sbírka na misie. 
 V měsíci říjnu se společně modlíme půl hodiny přede mší svatou růženec.  
 Nácvik ministrantů bude v neděli 20. 10. po mši svaté. Setkání jsou 1x měsíčně 

předposlední neděli v měsíci.  
 V neděli 27. 10. při mši svaté pro děti budeme probírat z Misálku nejen pro děti 

otázky a odpovědi str. 60-67. Po mši svaté zveme všechny na pohádku před 
obědem na faru. Uvítáme pomoc s pohoštěním, zájemci se mohou psát do 
rozpisu na školní rok.   

 V noci 27. října si posuneme hodiny z letního času 3:00 na 2:00. 
 Pravidelná návštěva nemocných bude na 1. pátek 1. 11. 
 Zveme všechny k slavení devíti prvních pátků. Využijme důležitých příslibů, které 

Ježíš slibuje těm, kdo mají úctu k jeho Srdci, uctívají obraz jeho Srdce a 9 měsíců 
chodí na 1. pátek ke sv. přijímání. Více informací na 1. pátek 1. 11.. 

 Výuka náboženství: Špindlerův Mlýn čtvrtek: škola: mladší děti 12:00-12:45, 
starší děti 13:00-13:45, Vrchlabí středa: gymnázium: 13:00-13:45, fara: mladší 
děti 14:45-15:30. 

 Od středy 6. 11. budou mše svaté ve všední den v kapli na vrchlabské  faře od 18:00. 
 Vzpomeňme v sobotu 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 
27. 11. schránka určená pro Vaše prosby za zemřelé. Lepší je poslat prosby 
emailem. 

 Každý čtvrtek zveme na Chvíli chval po mši svaté před svatostánek. 
 Zapište si do diáře:  
 středy od 18:45 Povídání o víře, fara Vrchlabí 
 středa 30. 10. od 18:45 Biblická hodina; poslední středy v měsíci, fara Vrchlabí 
 neděle 24. 11. Adventní jarmark pro Ugandu, kostel Vrchlabí 
 sobota 14. 12. Adventní duchovní obnova, fara Vrchlabí, biskup Josef Kajnek 
Eljon Špindlerův Mlýn: 
 25. – 27. 10. Kurz vaření aneb, jak zdravě „provařit“ víkend; lektoři: manželé 

Jakubcovi 
 7. – 10. 11. Duchovní obnova pro manžele, lektor: P. Jiří Šlégr  
 18 – 22. 11. Poustevnický pobyt, Eljon, Šp. Mlýn, lektor: P. Günther Ecklbauer OMI  
 29. 11. - 1. 12., 6. - 8. 12. Adventní víkend ticha, lektor: P. Jiří Šlégr 
 13. - 15. 12. Perníkový víkend, lektor: P. Jiří Šlégr 
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Duchovní vlažností transformujeme svůj život na pohřebiště.  papež František 
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