
OHLÁŠKY 15. – 30. 9. 2018 
 

 V sobotu 15. 9. od 18:00 Vás zveme na poutní mši svatou do kaple Panny Marie  
v Kunčicích nad Labem. Razítko a kartičky poutníka nebudou chybět. 

 V neděli 16. září od 16:00 se v kostele sv. Jiří v Dolní Branné uskuteční koncert 
Jiřího Pavlici a skupiny Hradišťan. Bližší informace o vstupenkách na obecním 
úřadě v Dolní Branné. Všichni jste srdečně zváni. 

 Stejně jako vloni dostanou při nedělních bohoslužbách 16. září na přímluvu  
sv. Ludmily zvláštní požehnání všechny babičky.   

 Pokračují pravidelná setkání Povídání o víře určená pro všechny, kdo se zajímají 
o základy křesťanské víry a katechismu i pro ty, kdo uvažují o přijetí svátosti křtu. Příští 
setkání je na faře ve Vrchlabí 20. 9. po večerní mši svaté od 18:45 do 19:45.  

 Během bohoslužeb pro děti (poslední neděle v měsíci) budeme letošní školní rok 
postupně podrobněji probírat jednotlivé části mše svaté. Budeme k tomu využívat 
velmi vydařený Misálek nejen pro děti. Součástí vázaného Misálku je brožura 
s metodikou pod názvem Otázky a odpovědi. Vše stojí 199 Kč nebo přes eshop 
159 Kč. Misálek bude k nahlédnutí v zákristii v neděli 16. 9. Zájemcům, kteří se do 
18. 9. nahlásí do farní kanceláře, Misálek objednáme.    

 Na závěr mše svaté pro děti v neděli 30. 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. 

 Náboženství se začne vyučovat od října. Kdo děti ještě nepřihlásil, ať tak učiní 
nejpozději do neděle 16. 9., abychom se mohli s konečnou platností domluvit 
s přihlášenými a vyjasnit případné otázky.  

 V neděli 30. 9. bude sbírka na Domácí hospic Duha (Hořice a Vrchlabí). 
 

 

Kontakt: 
Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1, 
tel.: 499 422 899, 731 645 349, e-mail: kancelar@farnostvr.info, IČ: 47466570, 

www.vikariatjilemnice.cz, č. účtu: 1187204349/0800 
 
 
 

Drazí bratři a sestry, kdo je tedy skutečný otrok, který nezná odpočinek?  

Člověk, který není schopen milovat. 

papež František 

http://www.vikariatjilemnice.cz/

