
OHLÁŠKY 23. 10. – 14. 11. 2021 
 V neděli 24. 10. bude sbírka na Papežská misijní díla.  
 Během října se modlíme růženec půl hodiny přede mší svatou. Můžete se také přidat do 

živého růžence, jde o modlitbu desátku růžence denně, přihlášky jsou v kostele i na faře. 
 Rok sv. Josefa skončí 8. prosince. Do té doby ještě putuje soška sv. Josefa po našich 

domácnostech. Využijte možnost získání plnomocných odpustků a zapište se na seznam 
v zákristii či na faře. 

 V noci 30. října si posuneme hodiny z letního času 3:00 na 2:00. 
 V úterý 2. 11. vzpomeneme na všechny věrné zemřelé. Ve vitríně budou 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 nebo je můžete poslat emailem. 

 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den je možné při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné 
odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, 
svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela 
modlitbu Páně a vyznání víry.  

 Od 1. do 8. 11. je možno 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 odpustky částečné. 

 Pravidelná návštěva nemocných bude na 1. pátek 5. 11. 
 Zveme Vás srdečně na Adventní jarmark v neděli 21. 11. bude po mši svaté v kostele sv. Vavřince, 

jehož výtěžek bude zaslán chudým bohoslovcům v Ugandě. Vyberete si z adventních věnců, 
svícnů apod. Výrobky můžete připravit i vy doma. Lze též obohatit stůl drobným pohoštěním, 
obsluhovat účastníky apod. Kdo připraví výrobky doma, prosíme, aby je přinesl na faru nejpozději 
do soboty 20. 11. dopoledne.  

 Hledáme brigádníky na příležitostný úklid fary ve Špindlerově Mlýně pro středisko Eljon.  
 Hledáme dobrovolníky, kteří pomohou zajistit pohoštění během Pohádek před obědem, pište 

se, prosím, do seznamu v zákristii. Děkujeme. 
 Od 8. do 13. 11. je P. Jiří Šlégr na dovolené. V případě potřeby ho zastupuje P. František Mráz, 

Jilemnice, e-mail: mraz.frantisek@dihk.cz, tel.: 731 402 232. 
 Hledáme hudebníky a muzikanty pro doprovázení bohoslužeb, šikovné kameramany pro 

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

Zapište si do diáře:  
 Pondělí 25. 10. – 29. 10. – Poustevnický pobyt, Eljon, Špindlerův Mlýn 
 Středa 27. 10. od 19:00 – Biblická hodina - fara Vrchlabí i online pro přihlášené.  
 Pátek 29. 10. od 19:00 – Příprava na biřmování na faře ve Vrchlabí.   
 Neděle 31. 10. od 9:00 – Mše svatá pro děti a pohádka před obědem. 
 Středa 3. 11. od 19:00 – Povídání o víře, fara Vrchlabí i online - příprava na křest dospělých. 
 Čtvrtek 4. 11. –  neděle 7. 11. – Duchovní obnova pro manželské páry, Eljon, Špindl. Mlýn. 
 Druhá středa v měsíci 10. 11., 16:30–18:00 – Společenství zlatého věku.  
 Úterý 16. 11., 18:00–19:30 – Společenství manželských párů, fara Vrchlabí, hlídání dětí zajištěno. 
 

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 
Pravá svoboda nás vždy osvobozuje, kdežto svoboda, která volí mezi tím,  

co se mi líbí a co nikoli, nakonec zanechává prázdnotu.  
papež František 
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