
OHLÁŠKY 25. 7. – 23. 8. 2020 
 V neděli 28. 6. byla sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov v diecézi. 

Vybralo se 9.021 Kč. Všem dárcům děkujeme. 

 Na opravy kostela v Dolním Lánově věnovali dárci 4.000 Kč. Všem upřímně děkujeme. 

 V neděli 19. 7. proběhla sbírka na Charitu. Vybralo se 15.062 Kč. Děkujeme za štědrost. 

 Na srpnovou neděli 16. 8.  je vypsána sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců. 

 Podle pastoračních pravidel v době trvání pandemie vydaných biskupem Janem 
Vokálem platí, že se úplně při Mši svaté, slavené uvnitř i v otevřeném prostoru, 
vynechává pozdravení pokoje, a není dovoleno používat kropenky na svěcenou vodu 
u vchodu do kostelů. 

 Stolní kalendáře na rok 2021 najdete vzadu v kostele. Cena je 69 Kč. 

 Od 18. 8. do 7. 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. 

 Prosíme rodiče, aby co nejdříve přihlásili své děti na výuku náboženství. Přihlášky 
najdete vzadu v kostele nebo na faře. 

 Hledáme dobrovolníky na úklid kostela sv. Vavřince ve Vrchlabí. Úklid vychází asi 4x za 
rok po dobu dvou týdnů. Děkujeme všem, kdo se již do této potřebné služby zapojují! 

 Během letních prázdnin je kostel sv. Vavřince ve Vrchlabí otevřen od pondělí do soboty 
od 10:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00 (ve dnech do 7. 8. a od 24. 8. do 31. 8. pouze do 
15:00 hod) a po čas bohoslužeb. 

 Prosíme o pomoc s malováním fary ve Špindlerově Mlýně. Dobrovolníci, hlaste se 
v kanceláři. 

 Plánujeme brigádu (úklidové a pomocné práce) na faře v Dolním Lánově. Termín 
přizpůsobíme možnostem dobrovolníků. Předem děkujeme za pomoc.  

 Můžete dávat své úmysly na mši svatou.  
 

Zapište si do diáře: 
 7. 8. pátek – pravidelná návštěva nemocných. 
 9. 8. neděle, 9:00 kostel sv. Vavřince – poutní mše svatá ve Vrchlabí. Do Kartiček poutníka si 

můžete dát razítko sv. Vavřince. Přineste si bylinky, které budou požehnány na konci 
bohoslužby.  

 Prosíme také ochotné hospodyňky o pomoc s přípravou sladkého či slaného pohoštění na 
vrchlabskou poutní mši svatou. Předem děkujeme. 

 10. 8. pondělí – vydáme se na tradiční svatovavřineckou pouť na Sněžku. 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 připraveny Kartičky poutníka, kam mohou získat razítko 
sv. Vavřince – patrona našich nejvyšších českých hor. 

 15. 8. sobota – v Malých Svatoňovicích se koná Mariánská pouť v rámci pastoračních aktivit 
královéhradecké diecéze.  
 

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 

 

Lépe je snášet zlé, než být sám zlým. sv. Augustin 

http://www.vikariatjilemnice.cz/

