
OHLÁŠKY 10. 10. – 1. 11. 2020 
 Ve sbírce na církevní školství v diecézi z 20. září se vybralo 5.250 Kč. Jménem všech  

studentů a vyučujících dárcům srdečně děkujeme. 
 Výuka náboženství: Vrchlabí - mladší děti fara: středa 13:50-14:35, starší děti a 

středoškoláci - bude včas oznámeno; Špindlerův Mlýn – škola: čtvrtek: 13:00. 
 Sbírka na misie bude probíhat v neděli 18. října.  
 V neděli 25. října se vrací čas o jednu hodinu zpět na standartní (zimní) čas. 
 Mše sv. pro děti a pohádka před obědem je v neděli 25. 10. Uvítáme pomoc s pohoštěním 

na pohádku před obědem, zájemci se mohou psát do rozpisu na školní rok. 
 Nácvik ministrantů proběhne v neděli 18. 10. půl hodiny přede mší svatou. 
 V neděli 25. 10. během mše svaté pro děti budeme probírat z Misálku nejen pro děti 

otázky a odpovědi str. 83-88. Po mši sv. zveme všechny na pohádku před obědem na 
faru. Uvítáme pomoc s pohoštěním, zájemci se mohou psát do rozpisu na školní rok. 

 V neděli 1. 11. odpoledne a v pondělí 2. 11. po celý den je možno při návštěvě 
kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří 
obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl na sv. otce) je 
podmínkou pomodlit se modlitbu Páně a vyznání víry. 

 Od 1. do 8. 11. je možno také získat po splnění tří obvyklých podmínek 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.  

 Vzpomeňme v pondělí 2. 11. při mši svaté v 17:00 na všechny věrné zemřelé. Parte 
těch, které si Pán během roku povolal, jsou ve vitríně. Vzadu v kostele sv. Vavřince je 
do neděle 25. 10. schránka určená pro Vaše prosby za zemřelé. Lepší je posílat prosby 
emailem: kancelar@farnostvr.info 

 Přidejte se k modlitbě živého růžence, jde o desátek růžence denně, přihlášky jsou 
v kostele i na faře. Panna Maria čeká na naše modlitby.  

 Stále se ještě můžete hlásit na přípravu pro udělení svátosti biřmování. 
 Přijmeme pracovníky na příležitostný úklid na faře (středisko Eljon) ve Špindlerově Mlýně.  

 

Zapište si do diáře: 
 každá středa, 18:45 – Povídání o víře, fara Vrchlabí, pro všechny, kdo se zajímají 

o základy křesťanské víry a katechismu, i pro ty, kdo uvažují o přijetí svátosti křtu 
 úterý 13. 10. 18:00–19:30 – Společenství manželských párů, fara Vrchlabí, hlídání 

dětí zajištěno 
 druhá středa v měsíci 14. 10., 16:30–18:00 – Společenství zlatého věku 
 čtvrtek 15. – neděle 18. 10. – Duchovní obnova pro manželské páry, Eljon, Šp. Mlýn  
 víkend 23. – 25. 10. – Nad Biblí s biblistou, Eljon, Špindlerův Mlýn   
 středa 28. října, 18:45 - Biblická hodina 
 sobota 31. října – brigáda na faře v Dolním Lánově, úklidové a pomocné práce, 

případně může být v jiném termínu podle možností dobrovolníků 
 

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 
 

„Vzpomeň na konec a přestaň nenávidět.“ (Sir 27) Představ si, že jsi na márách... Poneseš si 

nenávist tam?! Pomysli na konec a přestaň nenávidět. Skoncujme se záští. papež František 

http://www.vikariatjilemnice.cz/

