
OHLÁŠKY 11. 09. – 3. 10. 2021 
 Biskup Jan Vokál s účinností od 21. 8. 2021 odvolává udělení dispenze od osobní účasti na 

nedělní mši svaté. 
 V sobotu 4. 9. se v Dolní Branné během benefičního koncertu vybralo na opravu kostela sv. Jiří 

2.010 Kč. Všem dárcům děkujeme.  
 V neděli 19. 9. je sbírka na církevní školství v diecézi. 
 Ještě stále se můžete psát na seznam pro putování sošky sv. Josefa po domácnostech a využít 

také možnost pro získání plnomocných odpustků. Soška putuje do prosince.  
 Prosíme rodiče, aby co nejdříve přihlásili ještě své děti na výuku náboženství. Přihlášky jsou 

v kostele i na faře. Budeme rádi, když se přihlásí i mládež. V rámci výuky proběhne také 
příprava dětí na 1. svaté přijímání. 

 V neděli 26. 9. na závěr mše svaté pro děti budou požehnány školní batohy, které si školáci a 
studenti přinesou. 

 Zájemci, kdo se chtějí postarat o zajištění pohoštění během Pohádek před obědem, pište se, 
prosím, do seznamu v zákristii. Děkujeme. 

 Pečujeme o Boží stvoření - pomůcka pro děti na každou neděli školního roku 2021/2022. Na 
každý týden je určena jedna kartička. Děti je mohou sbírat a ukládat do vystřižené a slepené 
krabičky. S kartičkami je možné si zahrát hru. K dispozici jsou tematické příběhy a návrhy na 
aktivity doma i ve společenství. Cena 30 Kč. 

 Zveme všechny k slavení devíti prvních pátků. Více informací na 1. pátek 1. 10. při adoraci. 
 V říjnu se můžeme společně modlit půl hodiny přede mší svatou růženec k Panně Marii. 
 Uvítáme hudebníky a muzikanty pro doprovázení bohoslužeb, šikovné kameramany pro 

přenos živého vysílání bohoslužeb ve Vrchlabí a dobrovolníky pro obsluhu TV pomocí tabletu. 

 Úmysly na bohoslužby zapisujte do elektronické tabulky Intence nebo nám dejte vědět do 

kanceláře. Zapsané intence vyvěšujeme na nástěnce vrchlabského kostela. 

 Zájemci o křest a svatbu hlaste se v kanceláři, abychom domluvili přípravu. Příprava na křest 
dospělých již začala ve středu  8. 9. v rámci Povídání o víře od 19:00 na faře.   

 Zájemci o svátost biřmování přihlaste se do farní kanceláře, brzy začne příprava. 
 

Zapište si do diáře:       

 Středa 15. 9., 22. 9., 6. 10., 19:00 – Povídání o víře, fara Vrchlabí i online - příprava na křest. 
 Čtvrtek 16. 9. – po mši svaté od 18:45, fara Vrchlabí, setkání Pastorační rady.  
 Sobota 18. 9. – národní pouť na Tetín u příležitosti 1100. výročí smrti sv. Ludmily. 
 Neděle 19. 9.  - po mši svaté je nácvik ministrantů.   
 Neděle 19. 9. – žehnání babičkám na přímluvu sv. Ludmily.  
 Pátek 24. 9. – 18:00, modlitba za volby. 
 Neděle 26. 9., 9:00 – mše svatá pro děti a pohádka před obědem, host: Šimon Family Band. 
 Neděle 26. 9., 15:30 –  koncert Šimon Family Band – křesťanské rytmické písně,  on-line. 
 Pondělí 27.  9. – čtvrtek 30. 9. – Setkání zdravotníků, Eljon, Špindlerův Mlýn: www.eljon.cz. 
 Čtvrtek 30. 9. – neděle 3. 10. – Prima pobyt pro zdraví, Eljon, Špindlerův Mlýn: www.eljon.cz. 
 Úterý 28. 9. – 16:00  – Svatováclavský koncert - kostel Dolní Lánov, varhany, lesní roh. 
 Středa 29. 9. – 19:00 – Biblická hodina - fara Vrchlabí i online pro přihlášené.  
 Čtvrtek 14. – neděle 17. 10. – Duchovní obnova pro manželské páry, Eljon, Špindlerův Mlýn. 

 

Živé vysílání bohoslužeb z Vrchlabí: https://farnostvrchlabi.weebly.com/ 
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 
Ve společnosti se člověk může cítit izolovaný a odmítaný. Ale  nevzdávejte se, jděte dál a pěstujte 

ve svých srdcích naději na nakažlivou radost!  papež František 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R0FpVQT_e_ydekjsXFakDPGjxYePsyLYYSU5YOqqdGU/edit#gid=869905395
https://farnostvrchlabi.weebly.com/
https://farnostvrchlabi.weebly.com/
http://www.vikariatjilemnice.cz/

