
OHLÁŠKY 2. 7. – 30. 7. 2017  
 

 Ve sbírce na Charitu se v naší farnosti dne 25. 6. vybralo celkem 8.179 Kč. Všem 
dárcům upřímně děkujeme! 
 

 Během letních prázdnin: od 1. 7. do 31. 8. bude díky ochotným brigádníkům 
pravidelně od pondělí do soboty otevřen vrchlabský kostel sv. Vavřince pro 
veřejnost, od 10:00 do 17:00 a půl hodiny před každou bohoslužbou. 
 

 V pátek 7. 7. a od 24. 7. do 28. 7. 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.  
 

 Srdečně zveme v sobotu 22. července na pouť v Dolním Lánově – v 16:00 mše 
svatá, v 17:00 koncert. Navštíví nás sestry Matky Terezy.  
 

 Povídání o víře - příprava dospělých na křest je v pátek 4. srpna 16:30 - 17:30 ve 
vrchlabské farní místnosti. 
 

 Přispějte na zpovědní místnost pro vrchlabský kostel, návrh si můžete prohlédnout 
na nástěnce. Zatím se vybralo 17.000 Kč. 1 dm3 stojí asi 100 Kč, 10 dm3 asi 1.000 Kč. 
Celkem je potřeba asi 15 m3. Zájemcům vystavíme potvrzení pro daňové účely.  
 

 Petici s návrhem na udělení čestného občanství města Vrchlabí P. Stanislavu 
Skalskému je možné stále podpořit. Pokud máte u sebe podpisové archy, prosíme 
o jejich vrácení. Z potřebných 500 podpisů se zatím sešlo 417 podpisů. Vzniká také 
filmový dokument vzpomínek na P. Stanislava. 
 

 Náboženství v příštím školním roce bude probíhat: ve Vrchlabí ve středu – mladší 
děti 13:30 – 14:15 na faře; starší děti a studenti 15:00 – 15:45 v budově gymnázia, 
ve Špindlerově Mlýně na faře ve čtvrtek 13:00 – 13:45. Prosíme, přizpůsobte dětem 
rozvrh tak, aby mohly hodiny náboženství navštěvovat. Přihlášky jsou k dispozici 
v zákristii a na faře. 

 
 

Kontakt: 
Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1, 

tel.: 499 422 899, 731 645 349, e-mail: kancelar@farnostvr.info, 
www.vikariatjilemnice.cz, č. účtu: 1187204349/0800 

 

 

Slávou Boha je živý člověk a životem člověka je patření na Boha. 
sv. Irenej 
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