
OHLÁŠKY 1. 10. – 30. 10. 2022 
 Ve sbírce na církevní školství v diecézi 18. září se vybralo celkem 7.025 Kč. 

 Zápis ze setkání pastorační rady je k dispozici na nástěnce.  

 V říjnu se opět modlíme růženec k Panně Marii a prosíme ji o pomoc a ochranu. Přidejte se 
také do společenství živého růžence, které má již přes 60 členů.  

 Od října bude mše svatá ve čtvrtek sloužena od 7:30.  

 Výuka náboženství začne ve středu 5. 10. ve Vrchlabí na faře: 1. - 4. třída 13:45-14:30,  
5. – 9. třída 14:45-15:30. Ve Špindlerově Mlýně začne ve čtvrtek 6. 10. ve škole od 13:00. 
V rámci výuky proběhne také příprava dětí na 1. svaté přijímání. 

 V neděli 23. 10. je sbírka na Papežská misijní díla.  

 Pokud bude zájem, může proběhnout i katechetický program pro děti od 3 do 6 let. 
Navrhovaný termín je čtvrtek 16:15 - 17:00 na faře ve Vrchlabí. 

 V případě zájmu můžeme připravit ve vrchlabském kostele v rámci nedělních bohoslužeb 
1 - 2x za měsíc Katecheze Dobrého Pastýře pro děti od 3 do 6 let, jejichž rodiče mají zájem 
o výchovu svých dětí v křesťanské víře. Zájemci hlaste se na faře.  

 Pomazání hranic ČR - cílem výzvy je vytvořit skupiny křesťanů, kteří se propojí s lidmi poblíž 
hranic a s nimi projdou daný úsek (u nás Harrachov - Malá Úpa). Během cesty se budou 
modlit za ochranu naší země a budou pomazávat hranice olejem. Za svůj úsek se bude 
skupina modlit ještě po dobu 3 měsíců alespoň 1x týdně. Navrhované termíny: 3., 4. nebo 
10. 10. Více informací v kanceláři na faře. 

 Potřebujeme dobrovolníky, kteří pomohou zajistit pohoštění během Pohádek před 
obědem, pište se, prosím, do seznamu v zákristii. Děkujeme. 

 V neděli 9. 10. v 15:00  bude pouť v kapli sv. Františka u Erlebachovy boudy. Pěšky 
vycházíme v 11:00 od kostela sv. Petra ve Špindlerově Mlýně. Hlavní celebrant je 
královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. Pro poutníky je připraveno občerstvení.    

 Zveme Vás na slavnosti posvěcení kostelů: neděle 23. 10. Dolní Lánov - 11:00, Špindlerův 
Mlýn - 14:00, sobota 29. 10. Dolní Dvůr - 14:00. Do kartičky poutníka dostanete razítko. 

 V noci 29. října si posuneme hodiny z letního času 3:00 na 2:00. 

 Zájemci o křest dospělých hlaste se v kanceláři. Příprava je každou středu od 19:00 v rámci 
setkávání Povídání o víře na vrchlabské faře.   

 

Zapište si do diáře:  

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

 Středa 5., 12. 10., 19:00 – Povídání o víře, fara Vrchlabí, příprava na křest 

 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  

 Neděle 23. 10. – mše svatá s programem pro děti, Pohádka před obědem 

 Neděle 23. 10. - po mši svaté nácvik ministrantů   

 Středa 26. 10., 19:00 – Biblická hodina - fara Vrchlabí 
 

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

 

Lepší je položit otázku a vypadat hloupě pět minut,  
než se vůbec nezeptat a být hloupý celý život.  

Konfucius 
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