
OHLÁŠKY 20. 7. – 1. 9. 2019 
 Během letních prázdnin je kostel sv. Vavřince ve Vrchlabí otevřen od pondělí do 

soboty od 10:00 do 17:00 a po čas bohoslužeb. 
 V pátek 26. 7., v den svátku rodičů Panny Marie sv. Jáchyma a Anny, se bude při 

mši sv. v 18:00 ve vrchlabském kostele sv. Vavřince konat žehnání dědečkům. 
 Zveme Vás na poutní mši svatou v sobotu 27. 7. v 16:00 do kostela sv. Jakuba 

Staršího v Dolním Lánově. Po bohoslužbě bude od 17:00 varhanní koncert. 
Nebudou chybět dobré koláčky a do Kartiček poutníka můžete dostat razítko 
místního patrona – sv. Jakuba. Letos podruhé se s námi vydejte na pěší putování, 
vycházíme ve 13:30 od vrchlabské fary. Těšíme se na Vás! 

 Od 29. 7. do 2. 8. 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. 

 Pravidelná návštěva nemocných bude v pátek 9. srpna. 
 Nenechte si ujít tradiční svatovavřineckou pouť na Sněžku, která se letos 

uskuteční v sobotu 10. 8. Program: 7:30 - odchod od kostela sv. Petra ze 
Špindlerova Mlýna po červené turistické značce přes Kozí hřbety, 9:30 - žehnání 
vody u Rennerovy studánky - přineste si nádoby na vodu, 12.00 - poutní mše 
svatá na Sněžce. Pro příchozí jsou opět připraveny Kartičky poutníka, do nichž je 
možno získat razítko sv. Vavřince – patrona našich nejvyšších českých hor.  

 V neděli 11. srpna v 9:00 Vás srdečně zveme na poutní mši svatou do Vrchlabí, 
kterou doprovodí Vrchlabský chrámový sbor. Můžete si s sebou přinést bylinky, 
které budou stejně na závěr bohoslužby požehnány. Nebudou chybět Kartičky 
poutníka, do nichž je možno získat razítko sv. Vavřince z Vrchlabí. 

 Zároveň prosíme ochotné hospodyňky o pomoc s přípravou sladkého či slaného 
pohoštění na vrchlabskou poutní mši svatou. Dobroty můžete nosit v neděli 
dozadu do kostela. Předem děkujeme! 

 Od 12. do 22. 8. je P. Jiří Šlégr na dovolené. V případě potřeby ho zastupuje 
P. Stanisław Sikora, Hostinné, email: sikora.stanislaw@orlicko.cz, tel.: 732 517 892. 

 K dispozici jsou diecézní stolní kalendáře na rok 2020.  
 Prosíme rodiče, aby co nejdříve přihlásili své děti na výuku náboženství. Přihlášky 

jsou k dispozici v kostele i 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, IČ: 47466570, 

www.vikariatjilemnice.cz, č. účtu: 1187204349/0800 
S těmi, kdo si myslí, že jsou zasloužilí, zmohl Pán velice málo.  

Domníváme-li se, že jsme lepší než druzí, je to začátek konce. Pán nekoná divy 

s těmi, kdo se považují za spravedlivé, nýbrž s těmi, kdo vědí, že jsou ubozí. 

 papež František 

Požehnaný, pokojný a pohodový prázdninový čas! 
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