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EKUMENICKÁ MODLITBA NA HŘBITOVĚ –  středa 2. 11. od 17:00 
Mše svatá za zemřelé bude sloužena v úterý 2. 11. od 17:00 v kostele sv. Vavřince, od 
18:00 pak je ekumenická modlitba na místním hřbitově. Od 1. do 8. 11. je možno 
získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na 
úmysl na Sv. otce) 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 jen odpustky částečné. 
POVÍDÁNÍ O VÍŘE – středa 2., 16., 23. 11. od 19:00 – též on-line  
Křesťanská víra a katechismus v otázkách a odpovědích každou středu na vrchlabské 
faře. Vhodné též pro zájemce o křest dospělých. Můžete se k nám připojit on-line.  
BOHOSLUŽBY V ZIMNÍM OBDOBÍ 
Od středy 16. 11. budou ve Vrchlabí bohoslužby ve středu od 18:00, ve čtvrtek od 
7:30 (kromě 4. čtvrtku v měsíci) a v pátek od 17:00 v kapli na faře. Sobotní 
bohoslužby v Dolní Branné budou od 19. 11. začínat v 16:00. 
BOHOSLUŽBA PRO TY, KTERÝM ZEMŘEL NĚKDO BLÍZKÝ – 15. 11. od 18:00 
Přijďte se pomodlit do kostela sv. Vavřince za své blízké, kteří zde již mezi námi nejsou. 
ADVENTNÍ JARMARK PRO UGANDU + PROGRAM PRO DĚTI –  neděle 20. 11. od 9:00  
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! 
ADVENTNÍ VÍKEND TICHA – 25. – 27. 11., 2. 12. – 4. 12.  
Denně bude co nejvíce prostoru pro ticho a osobní modlitbu, mše svatá, společné 
setkání nad Biblí, procházky přírodou apod. Ticho střediska Eljon a krása našich 
nejvyšších hor budou našimi věrnými společníky. Více na: www.eljon.cz 
BIBLICKÁ HODINA – poslední středa v měsíci 30. 11. od 19:00 – také on-line 
Čtením originálních biblických pramenů prohlubujeme své znalosti o Písmu svatém. 
Pro připojení on-line nám zašlete svůj email. 
PERNÍKOVÝ VÍKEND – 9. – 11. 12. 
Přijďte si vyrobit perníkové vánoční dárečky, což Vám pak doma ušetří čas. Budeme 
tvořit z perníku, experimentovat s různými způsoby pečení. www.eljon.cz 
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Je třeba dvou, aby objevili pravdu: jednoho, aby ji vyslovil, a druhého, aby jí porozuměl. 
Chalíl Džibrán 
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