
OHLÁŠKY 19. 9. – 11. 10. 2020 
 

 V neděli 20. 9. je sbírka na církevní školství v diecézi. 

 Nácvik ministrantů je v neděli 20. 9. po mši sv. (1x za měsíc předposlední neděli v měsíci). 
 Děkujeme mladým pomocníkům, kteří se přihlásili na úklid kostela sv. Vavřince. 

 Zápis ze setkání pastorační rady je k dispozici na nástěnce.  

 Prosíme rodiče, aby nejpozději do středy 23. 9. přihlásili své děti na výuku náboženství, 
abychom mohli domluvit termíny výuky. Přihlášky jsou v kostele i na faře. Prosíme, aby se 
přihlásila i mládež. Bylo by dobré, aby se všechny děti a mládež takto vzdělávaly. 

 V neděli 27. 9. na závěr mše svaté pro děti budou požehnány školní batohy, které si školáci 
a studenti donesou. Budeme probírat z Misálku nejen pro děti otázky a odpovědi str. 76-
83. Po mši sv. zveme všechny na pohádku před obědem na faru. Uvítáme pomoc 
s pohoštěním, zájemci se mohou psát do rozpisu (v zákristii) na školní rok. 

 Pokud bude dostatek zájemců, proběhne u nás ve farnosti letošní školní rok svátost 
biřmování. Zájemci se mohou hlásit na faře. 

 Podle přihlášených dětí na výuku náboženství uvidíme, zda bude moci během školního roku 
proběhnout také příprava dětí na 1. svaté přijímání. 

 Kupte si knížku Aleše Opatrného V dobrém i ve zlém – dobrý dárek pro manž. páry za 140 Kč. 

 Moje nedělní album - pomůcka pro děti na každou neděli školního roku 2020/2021. Do sešitku 
(A6) si děti dolepují každý týden samolepku (známku). Každá strana alba stručně shrnuje 
nedělní evangelium, má obrázek k vymalování, návrh úkolu a prostor k dolepení samolepky. 
K albu patří list 48 samolepek = známek. Na samolepce je obrázek vztahující se k evangeliu. 
Děti dostávají každý týden v neděli 1 čtvereček k dolepení do alba. Cena 28 Kč. 

 K dispozici jsou nové pohledy a magnetky kostela sv. Vavřince ve Vrchlabí, sv. Jiří v Dolní 
Branné, sv. Petra ve Špindlerově Mlýně a střediska Eljon ve Špindlerově Mlýně. 

 Dávejte své úmysly na mši svatou.  

 Zveme další členy do modlitby živého růžence, jde o modlitbu desátku růžence denně, 
přihlášky jsou v kostele i na faře. Měsíc říjen je měsíc modlitby růžence. 
 

Zapište si do diáře: 
 sobota 26. 9., 16:00 – Svatováclavský koncert v Dolním Lánově – varhany, Michal Hanuš 
 neděle 27. 9., 9:00 – mše svatá pro děti a pohádka před obědem   
 pondělí 28. 9., 17:00 – Svatováclavský benefiční koncert v Dolní Branné – varhany: Miloslav 

Baklík, lesní roh: Jakub Rojko 
 poslední středa v měsíci 30. 9., 18:45 – Biblická hodina, fara Vrchlabí 
 každá středa, 18:45 – Povídání o víře, fara Vrchlabí 
 čtvrtky po mši svaté (od 1. 10.) – Chvíle chval  
 čtvrtek 8. – neděle 11. 10. – Prima pobyt pro zdraví, Eljon, Špindlerův Mlýn  
 druhá středa v měsíci 14. 10., 16:30–18:00 – Společenství zlatého věku 
 čtvrtek 15. – neděle 18. 10. – Duchovní obnova pro manželské páry, Eljon, Špindlerův Mlýn  
 úterý 22. 9., 18:00–19:30 – Společenství manželských párů, fara Vrchlabí, hlídání dětí zajištěno 
 víkend 23. – 25. 10. – Nad Biblí s biblistou, Eljon, Špindlerův Mlýn   

 

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 

 

Nemějme strach z utrpení, Pán nese kříž s námi. papež František 

http://www.vikariatjilemnice.cz/
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31653

