
OHLÁŠKY 26. 8. – 24. 9. 2017  
 Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu poutní mše svaté v neděli 

13. srpna ve Vrchlabí: Vrchlabskému chrámovému sboru; všem, kdo uklízeli, 
připravili květinovou výzdobu i pohoštění.  

 Přispějte na zpovědní místnost pro vrchlabský kostel, návrh si můžete 
prohlédnout na nástěnce. Zatím se vybralo přibližně 41.100 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. Z potřebných 500 podpisů se zatím sešlo 
přibližně 470. Pokud máte u sebe podpisové archy, prosíme o jejich vrácení.  

 Od pátku 25. 8. do úterý 12. 9. 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.  

 Povídání o víře – pravidelná příprava dospělých na křest a dalších zájemců bude každý 
pátek od 1. září 16:30 - 17:30 ve vrchlabské farní místnosti. 

 V sobotu 2. 9. v 18:00 Vás zveme do kostela sv. Vavřince ve Vrchlabí na koncert 
pěveckého sboru Jizerka Semily. 

 Společenství zlatého věku se po prázdninách opět budou scházet ve vrchlabské 
farní místnosti každou sudou středu (6. 9. a 20. 9) od 16:00. 

 V sobotu 16. 9. od 18:00 Vás zveme na poutní mši svatou do kaple Panny Marie  
v Kunčicích nad Labem. 

 Stejně jako vloni dostanou při nedělních bohoslužbách 17. září na přímluvu  
sv. Ludmily zvláštní požehnání všechny babičky. 

 V neděli 17. 9. bude sbírka na církevní školství v diecézi. 
 Na závěr mše svaté pro děti v neděli 24. 9. budou požehnány všechny školní batohy 

a aktovky, které si naši školáci a studenti donesou. Zveme na pohádku před 
obědem a uvítáme pomoc s pohoštěním. Zájemci se mohou hlásit na faře.  

 Můžete dávat své úmysly na mši svatou. 
 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. Vyučování začne poslední týden v září – tedy ve středu 27. 9.  

 

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 

 

Ježíš nám zjevuje, že Bůh je dobrý Otec, a říká nám: „Nemějte strach!“ 
papež František 
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