
OHLÁŠKY 29. 10. – 27. 11. 2022 
 Ve sbírce na PMD minulou neděli se vybralo celkem 9.432 Kč. 

 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.  

 Ve středu 2. 11. bude sloužena mše svatá za zemřelé od 17:00 v kostele sv. Vavřince, od 
18:00 je ekumenická modlitba na hřbitově. 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. 

 Modleme se za ty, které si Pán během uplynulého roku povolal, jejich parte najdete ve 
vitríně vrchlabského kostela. Vzadu v kostele sv. Vavřince je do neděle 27. 11. schránka 
určená pro Vaše prosby za zemřelé, lepší je vše poslat na email: kancelar@farnostvr.info. 

 Od 5. do 12. 11. je P. Jiří Šlégr na dovolené. V případě potřeby ho zastupuje P. Ivo Kvapil, 
Jablonec nad Jizerou, e-mail: ivo.kvapil@wo.cz, tel.: 737 407 587. 

 V neděli 13. 11. bude dveřní sbírka na podporu katolických médií, v neděli 27. 11. 
proběhne sbírka na pojištění kostelů a církevních budov.  

 Od středy 16. listopadu budou mše svaté v kapli na faře ve Vrchlabí. Od pátku 18. 11. budou 
páteční mše sv. začínat 17:00. Od 5. listopadu budou v Dolní Branné bohoslužby od 16:00.  

 Týden před adventem bude v kostele sv. Vavřince sloužena mše sv. se zaměřením na děti 
a od 10:15 bude pro ně pohádkový program s drobným občerstvením na faře. Po mši svaté 
bude tradiční Adventní jarmark pro Ugandu, kde si budete moci vybrat adventní věnce 
a jiné vánoční zboží. Kdo připraví výrobky doma, prosíme, aby je přinesl na faru nejpozději 
do soboty 19. 11. dopoledne. Výtěžek akce zašleme chudým bohoslovcům v Ugandě. Ve 
čtvrtek 17. 11. budeme připravovat věnce na faře ve Vrchlabí, dobrovolníci a pomocníci 
jsou vítáni! Lze též obohatit stůl drobným pohoštěním, obsluhovat účastníky apod.  

 Adventní brožury s 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. 

 O adventních nedělích je změna času bohoslužeb: Vrchlabí 7:00, Dol. Lánov 9:00, Šp. Mlýn 
11:00. Na nedělní rorátní mši sv. v 7:00 přijďte ze svých domovů s rozsvícenými lucerničkami.  

 

Zapište si do diáře:  

 Středa 2., 16., 23. 11., 19:00 – Povídání o víře, fara Vrchlabí, příprava na křest 

 Pátek 4. 11. – 1. pátek v měsíci a návštěva nemocných 

 Neděle 20. 11. – po mši svaté nácvik ministrantů  

 Neděle 20. 11. – mše svatá pro děti, Pohádka před obědem, Adventní jarmark pro Ugandu 

 25. – 27. 11., 2. – 4. 12. Adventní víkend ticha, Eljon, Šp. Mlýn, lektor: P. Šlégr 

 Neděle 27. 11. – žehnání adventních věnců při nedělních bohoslužbách  

 Středa 30. 11., 19:00 – Biblická hodina - fara Vrchlabí  

 Čtvrtek  1. 12. – setkání Pastorační rady a všech, kdo pomáhá ve farnosti 

 9. - 11. 12. – Perníkový víkend, Eljon, Šp. Mlýn, lektor: Marie Križalkovičová   

 sobota 10. 12., 9:00 – Adventní duchovní obnova, fara Vrchlabí, P. Martin Holík 
 

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

Nemějte strach! Otevřete brány Kristu!  sv. Jan Pavel II. 
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