
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ 

PLÁNOVANÉ AKCE LISTOPAD 2019 
 

EKUMENICKÁ MODLITBA NA HŘBITOVĚ – sobota 2. 11.   
Také letos navštivme začátkem listopadu hřbitov, zapalme svíčku a pomodleme se za 
naše drahé zemřelé. Mše svatá za zemřelé bude v sobotu 2. 11. od 17:00 
v klášterním kostele sv. Augustina, od 18:00 následuje 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. 
 

SPOLEČENSTVÍ MANŽELSKÝCH PÁRŮ – úterý 5. 11. 
Každé první úterý v měsíci budou probíhat neformální setkání manželských párů ve 
Vrchlabí na faře. V úterý 5. 11. zveme na úvodní setkání od 19:30. Těšíme se na Vás! 
 

7. VEČER MLADÝCH, ŽEHNÁNÍ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ, SV. CECÍLIE – pátek 22. 11.  
Také letos zveme všechny mladé na vrchlabskou faru v pátek 22. 11., začínáme od 
18:00 v kapli bohoslužbou. Protože tento den má svátek patronka hudebníků svatá 
Cecílie, budou při mši svaté žehnány hudební nástroje, které si účastníci přinesou. Ty, 
kdo budou mít nástroje s sebou, prosíme, aby se dostavili již v 17:00, kvůli nácviku 
jedné společné písně, která při bohoslužbě zazní. Program bude pokračovat ve 
farním sále. Chybět nebude malé pohoštění. Společně budeme připravovat výrobky 
pro adventní jarmark, abychom pomohli potřebným v Ugandě. Neváhejte a přijďte!   
 

ADVENTNÍ JARMARK PRO UGANDU – neděle 24. 11.  
Podpořte jarmark, jehož výtěžek zašleme chudým bohoslovcům v Ugandě. V neděli 
24. 11. po mši svaté (9:00) v kostele sv. Vavřince si budete moci vybrat adventní 
věnce, svícny a nejrůznější zboží. Kdo připraví výrobky doma, prosíme, aby je přinesl 
na faru nejpozději do soboty 23. 11. dopoledne. Děkujeme za tolik potřebnou pomoc! 
 

BOHOSLUŽBY V ZIMNÍM OBDOBÍ  
Od středy 6. listopadu budou ve Vrchlabí pravidelné bohoslužby ve všední den od 
18:00 v kapli na faře. Sobotní bohoslužby v Dolní Branné budou od 9. 11. začínat v 16:00.  
 

PŘÍPRAVA NA KŘEST A SVATBU  
V listopadu bude na faře ve Vrchlabí probíhat příprava rodičů, kteří chtějí nechat 
pokřtít své děti. Kdo plánujete uzavřít v příštím roce ve vrchlabské farnosti církevní 
sňatek, přijďte co nejdříve na faru domluvit si termín přípravy na manželství. 
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Víra přibývá rozdáváním a roste rizikem. papež František 
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