
OHLÁŠKY 13. 11. – 05. 12. 2021 
 V neděli 24. 10. byla sbírka na Papežská misijní díla. Vybralo se 8.347 Kč. Všem dárcům díky! 
 V neděli 21. 11. proběhne sbírka na pojištění kostelů a církevních budov.  
 Až do konce listopadu 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.     

 Ve vitríně vrchlabského kostela jsou parte těch, které si Pán během uplynulého roku povolal, 
modleme se i za ně. 

 Poslední možnost, jak získat plnomocné odpustky na přímluvu sv. Josefa, je do 8. 12., kdy jeho 
soška putuje po našich domácnostech. Seznam je v zákristii či na faře. 

 Od středy 17. 11. začínají bohoslužby ve všední den v kapli na faře ve Vrchlabí. 
 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. Děkujeme! Pokud se chcete účastnit zdobení a přípravy adventních 
věnců, přijďte ve středu 17. 11. na faru do Vrchlabí.  

 O adventních nedělích je změna času bohoslužeb: Vrchlabí 7:00, Dolní Lánov 9:00, Špindlerův 
Mlýn 11:00. 

 Na nedělní rorátní mši svatou v 7:00 můžete jít ze svých domovů s rozsvícenými lucerničkami.  
 Adventní brožury s biblickým čtením a rozjímáním budou k dispozici v kostele a v kapli na faře. 
 Během adventu bude putovat po domácnostech soška Pražského Jezulátka. Využijme ji ke 

chvílím ztišení a modliteb. Zájemci, hlaste se v zákristii. 
 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. 
 Hledáme hudebníky a muzikanty pro doprovázení bohoslužeb, šikovné kameramany pro 

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

 Během adventu můžete nosit do koše vzadu v kostele trvanlivé potraviny pro chudé. 
Zapište si do diáře:  
 Úterý 16. 11., 18:00–19:30 – Společenství manželských párů, fara Vrchlabí, hlídání dětí zajištěno. 
 Čtvrtek 18. 11., každá středa od 19:00 – Povídání o víře, fara Vrchlabí, příprava na křest dospělých. 
 Pátek 19. 11., 10. 12., 17. 12. od 19:00 – Příprava na biřmování na faře ve Vrchlabí 
 Neděle 21. 11. – Adventní jarmark pro Ugandu, kostel Vrchlabí.  
 Neděle 21. 11. – nácvik ministrantů po mši svaté předposlední neděli v měsíci.  
 Středa 24. 11. od 19:00 – Biblická hodina - fara Vrchlabí i online pro přihlášené. 
 Pátek 26. 11. -  neděle 28. 11., 3. - 5. 12. Adventní víkend ticha, Eljon, Šp. Mlýn, lektor: P. Šlégr 
 Neděle 28. 11. žehnání adventních věnců při nedělních bohoslužbách. 
 Pátek 10. – neděle 12. 12. Perníkový víkend, Eljon, Šp. Mlýn, lektor: Marie Križalkovičová  
 Sobota 11. 12. Adventní duchovní obnova, fara Vrchlabí, P. Petr Šabaka 
 

 

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 
 

Modleme se: „Přijď, Duchu svatý“. Když přijde Duch, dostaví se pravá radost.  
papež František 

https://www.eljon.cz/cs/23-adventni-vikend-ticha
https://www.eljon.cz/cs/5-pernikovy-vikend
https://farnostvrchlabi.weebly.com/

