
OHLÁŠKY 18. 06. – 18. 07. 2021 
 V neděli 23. 5. se na Pastorační aktivity v diecézi vybralo 5.394 Kč. Všem dárcům děkujeme! 
 V neděli 20. 6. je sbírka na Charitu.  
 Za 69 Kč jsou k dispozici diecézní stolní kalendáře na rok 2022.  
 Uvítáme pomoc brigádníků a dobrovolníků na otevření kostela ve Vrchlabí v srpnu  
 Naši biskupové zvou na eucharistický kongres do Budapešti v září 2021. List je ve vývěsce kostela. 
 O letních prázdninách je kostel sv. Vavřince ve Vrchlabí otevřen: pondělí - sobota, 10:00- 

15:00 a též půl hodiny před bohoslužbou. Podrobnosti jsou v rozpisu na dveřích kostela.  
 Můžete se psát na seznam v kostele pro putování sošky sv. Josefa po domácnostech a využít 

přiložené kartičky k modlitbě pro získání plnomocných odpustků. Soška putuje do prosince. 

 Šperk svaté Ludmily - Jubilejní výročí 1100 let od její mučednické smrti připomíná výzva 

„Poděkujme ženám“. Kdo se do výzvy zapojí, může své ženě poděkovat unikátním českým 

šperkem a ještě tím podpořit dobrou věc. Více na webu Arcibiskupství pražského. 

 Přihlaste se k modlitbě živého růžence v naší farnosti, přihlášky najdete v kostele a na faře. 

 Zájemci o křest a svatbu hlaste se v kanceláři, abychom domluvili přípravu.  
 Uvítáme hudebníky a muzikanty pro doprovázení bohoslužeb a šikovné kameramany pro 

přenos živého vysílání bohoslužeb ve Vrchlabí. 

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

 Uvítáme pomoc brigádníků a dobrovolníků na otevření kostela ve Vrchlabí v době letních 
prázdnin v srpnu v odpoledních časech a o sobotách. Zájemci, hlaste se v kanceláři. Díky! 

 Můžete dávat své úmysly na bohoslužby, zapisujte je do elektronické tabulky Intence nebo 

nám dejte vědět do kanceláře, a my je zapíšeme. 

 Od 5. do 11. 7. 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 jsou k dispozici 
v kostele i na faře. 

 Finančními dary na č. účtu 1187204349/0800 můžete podpořit:  
- provoz bohoslužeb a zajištění živého vysílání - VS (variabilní symbol) 999;  
- chudé bohoslovce v Ugandě - VS 888 s poznámkou pro příjemce: dar na misie – Uganda;  
- mešní intence pro kněze v misiích - VS 777 s poznámkou pro příjemce: intence misie, obvyklá 
částka je alespoň 250 Kč na 1 intenci.   

Zapište si do diáře:       
 20. 06. neděle 18:00 - benef. koncert Carpe Musicam a Voce Deo - kostel sv. Jiří Dolní Branná  

 23. 06.  středa 19:00-20:00 – Povídání o víře on-line (o prázdninách nebude) 

 27. 06. neděle 9:00 – výročí posvěc. kostela sv. Vavřince ve Vrchlabí, požehnání na prázdniny 
 30. 06. středa 19:00-20:00 – Biblická hodina on-line (o prázdninách nebude) 

 02. 07. první pátek v měsíci – adorace, návštěvy nemocných 
 24. 07. sobota v 16:00 – poutní mše v kostele sv. Jakuba v D. Lánově, 17:00 varhanní koncert  
 25. 07. neděle – žehnání dědečkům 

 

Živé vysílání bohoslužeb z Vrchlabí: https://farnostvrchlabi.weebly.com/ 
Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1, 

tel.: 499 422 899, 731 645 349, e-mail: kancelar@farnostvr.info, ww.vikariatjilemnice.cz 
 Kráčej a zpívej - zpěv vyjadřuje radost v srdci, která přichází,  

pokud člověk putuje za nadějí.  papež František 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R0FpVQT_e_ydekjsXFakDPGjxYePsyLYYSU5YOqqdGU/edit#gid=869905395
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