
OHLÁŠKY 23. 8. – 20. 9. 2020 
 

 Děkujeme všem, kdo připravili vrchlabskou poutní mši svatou v neděli 9. 8.  

 V pátek 28. a v sobotu 29. 8. je brigáda (úklidové a pomocné práce) na faře v Dolním Lánově. 
Předem děkujeme za pomoc všem, kdo se zapojí.  

 Od 18. 8. do 6. 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. 

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

 Prosíme rodiče, aby co nejdříve přihlásili své děti na výuku náboženství. Přihlášky jsou 
k dispozici v kostele i na faře.  

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

 V neděli 20. 9. je sbírka na církevní školství v diecézi. 

 Můžete dávat své úmysly na mši svatou.  

 Máte-li zájem o aktuální informace o dění ve farnosti, předejte nám svoji emailovou adresu. 

 V kostele jsou k dispozici letáčky představující vznikající kapličku „na půli cesty“ mezi 
Vrchlabím a Horním Lánovem při staré poštovní cestě. 

 Zveme další členy do modlitby živého růžence, jde o modlitbu desátku růžence denně, 
přihlášky jsou v kostele i na faře. 

 Zájemci, kdo se chtějí postarat o zajištění pohoštění během Pohádek před obědem 
a adventních snídaní po rorátech, pište se, prosím, do seznamu v zákristii. Děkujeme. 

 Moje nedělní album - pomůcku pro děti na každou neděli školního roku 2020/2021. Do malého 
sešitku (A6) si děti postupně dolepují každý týden samolepku (známku). Každá strana alba 
obsahuje stručné shrnutí nedělního evangelia, obrázek k vymalování, návrh úkolu a prostor 
k dolepení samolepky. K albu patří list 48 samolepek= známek. Na samolepce je obrázek 
vztahující se ke konkrétnímu evangeliu. Děti postupně dostávají každý týden v neděli jeden 
čtvereček k dolepení do alba. Cena 22 Kč. 
 

Zapište si do diáře: 
 pondělí 7. – čtvrtek 10. 9. – Setkání zdravotníků, Eljon, Špindlerův Mlýn 
 Každá středa od 9. 9., 18:45-19:45, Povídání o víře.  
 Každá druhá středa v měsíci od 9. 9., 16:00–18:00, Společenství zlatého věku 
 čtvrtek 10. – neděle 13. 9. – Duchovní obnova pro manželské páry, Eljon, Špindlerův Mlýn  
 17. 9. čtvrtek – setkání Pastorační rady po mši svaté na faře. 
 19. 9. Sobota od 18:00 – Poutní mše svatá v Kunčicích nad Labem, do Kartiček poutníka si 

můžete orazítkovat razítko Panny Marie.  
 22. 9. úterý, 18:00–19:30 – Společenství manželských párů, vrchlabská fara. Hlídání dětí 

zajištěno.  
 27. 9. neděle, 9:00 - mše svatá pro děti a pohádka před obědem 
 poslední středa v měsíci 30. 9., 18:45–19:45, Biblická hodina  

 

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 

Velebit znamená doslova  „činit velkým“, zveličovat. Maria „zveličuje Pána“,  
nikoli problémy, které jí v té chvíli také nechyběly. papež František 

http://www.vikariatjilemnice.cz/

