
OHLÁŠKY 10. 9. – 2. 10. 2022 
 Zájemci o křest dospělých hlaste se v kanceláři. Příprava na křest dospělých probíhá 

každou středu v rámci Povídání o víře od 19:00 na faře ve Vrchlabí.   

 V pátek 12. 8. se v Dolní Branné během benefičního koncertu vybralo na opravu kostela 
sv. Jiří 3.130 Kč. Děkujeme vedení obce Dolní Branná za podporu akce a péči o účinkující. 
Díky patří všem dárcům i těm, kdo koncert jakkoliv podpořili.  

 Ve středu 14. 9., na svátek Povýšení svatého Kříže, se v celé Evropě koná tichá adorace za 
mír na Ukrajině. Přidejme se k tomuto gestu solidarity v kostele sv. Vavřince 17:00-18:00.   

 Ve čtvrtek 15. 9. je po mši sv. setkání pastorační rady ve farní místnosti od 18:45. 

 V neděli 18. 9. je sbírka na církevní školství v diecézi. 

 Kdo chce ještě přihlásit své dítě na náboženství, dejte vědět na faru co nejdříve, abychom 
mohli domluvit čas výuky. Výuka bude probíhat od října: Vrchlabí - středa odpoledne na 
faře, Špindlerův Mlýn - čtvrtek ve škole.  

  V rámci výuky náboženství proběhne také příprava dětí na 1. svaté přijímání. 

 V sobotu 24. 9. Vás srdečně zveme na poutní mši svatou do kaple v Kunčicích nad Labem. 
Nebudou chybět Kartičky poutníka, do nichž je možno získat putovní razítko. 

 V neděli 25. 9. na závěr mše svaté pro děti a mládež budou požehnány školní batohy, 
které si školáci a studenti přinesou. 

 Od čtvrtka 6. 10. odpoledne do soboty 8. 10. večer zveme všechny ministranty na 
společný výlet. Mohou jet i rodiče. Podrobnosti domluvíme s přihlášenými.  

 V říjnu se můžeme společně modlit půl hodiny přede mší svatou růženec k Panně Marii. 

 Přihlaste se k modlitbě živého růžence v naší farnosti, přihlášky jsou v kostele a na faře. 

 Máte-li zájem o aktuální informace o dění ve farnosti, dejte nám svoji emailovou adresu. 

 Hledáme a zveme muzikanty pro doprovázení bohoslužeb, obsluhu tabletu pro TV 
monitor a šikovné kameramany pro přenos živého vysílání bohoslužeb ve Vrchlabí. 
Přihlaste se, je to moc potřeba. Kdo slouží Bohu, tomu Bůh štědře poslouží. Díky!  

 Můžete dát sloužit mši svatou na Vaše úmysly. Zapsané intence vyvěšujeme na nástěnce 
vrchlabského kostela a na webu. 

 

Zapište si do diáře:  

 Středa 14. 9., 21. 9., 19:00 – Povídání o víře, fara Vrchlabí, příprava na křest 

 Víkend 16. - 18. 9. – Nad biblí s biblistou, Eljon, Špindlerův Mlýn  

 Neděle 18. 9. - po mši svaté nácvik ministrantů   

 Pátek 23. 9. – 18:00, modlitba za volby  

 Sobota 24. 9., 18:00 – Poutní mše sv. v Kunčicích nad Labem 

 Středa 28. 9., 19:00 – Biblická hodina - fara Vrchlabí,  

 Pondělí 3. 10. – čtvrtek 6. 10. – Setkání zdravotníků, Eljon, Špindl. Mlýn 

 Čtvrtek 6. 10. odpoledne – sobota 8. 10. – Ministrantský výlet 

 Čtvrtek 13. 10. – neděle 16. 10. – Duchovní obnova pro manželské páry, Eljon, Špindl. Mlýn 

 Pondělí 17. – pátek 21. 10. – Poustevnický pobyt, Eljon, Šp. Mlýn 

 Víkend 21. - 23. 10. – Víkend pro fotografy, Eljon, Špindlerův Mlýn  
 

Římskokatolická farnost – děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1, 
tel.: 731 645 349; e-mail: kancelar@farnostvr.info, https://www.farnostvrchlabi.eu 

 

Konejme tolik dobra, kolik jen můžeme. sestra Marie Josefa MC 
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