
OHLÁŠKY 14. 08. – 12. 09. 2021 
 Na benefičním koncertu „pomoc Moravě“ v sobotu 24. 7. v kostele sv. Jakuba v Dolním Lánově 

se vybralo 8.363 Kč. Ve farnosti lidé dále věnovali 21.739 Kč. Celkem na Moravu posíláme 
30.102 Kč. Všem dárcům upřímné díky! 

 Děkujeme všem, kdo napekli dobroty, zazpívali i jinak přispěli k vydaření vrchlabské pouti 8. srpna. 
 O letních prázdninách je kostel sv. Vavřince ve Vrchlabí otevřen: pondělí - sobota, od 10:00 

do 15:00 a též půl hodiny před bohoslužbou. Podrobnosti jsou v rozpisu na dveřích kostela.  

 Od 21. 8. do 3. 9. bude P. Jiří Šlégr na dovolené. V případě potřeby ho zastupuje vikář 
P. Mgr. František Mráz, Jilemnice, email: fmraz@seznam.cz, tel.: 731 402 232. 

 Pište se na seznam pro putování sošky sv. Josefa po domácnostech a využijte přiložené 
kartičky k modlitbě pro získání plnomocných odpustků. Soška putuje do prosince.  

 Zájemci o křest a svatbu hlaste se v kanceláři, abychom domluvili přípravu. Příprava na křest 
dospělých začíná od středy 8. 9. v rámci Povídání o víře od 19:00 na faře.   

 Vzadu za lavicemi najdete stolní kalendáře na rok 2022. Cena je 69 Kč. 
 Uvítáme hudebníky a muzikanty pro doprovázení bohoslužeb, šikovné kameramany pro 

přenos živého vysílání bohoslužeb ve Vrchlabí a dobrovolníky pro obsluhu TV pomocí tabletu. 

 Úmysly na bohoslužby zapisujte do elektronické tabulky Intence nebo nám dejte vědět do 

kanceláře. Zapsané intence vyvěšujeme na nástěnce vrchlabského kostela. 

 Prosíme rodiče, aby nejpozději do začátku září přihlásili své děti na výuku náboženství. 
Přihlášky jsou v kostele i na faře. Budeme rádi, když se přihlásí i mládež. Vzdělávání ve víře je 
zvláště dnes velmi potřebné, dává důležité základy a pomáhá rozvíjet duchovní život.  

 Pečujeme o Boží stvoření - pomůcka pro děti na každou neděli školního roku 2021/2022. Na 
každý týden je určena jedna kartička. Děti je mohou sbírat a ukládat do vystřižené a slepené 
krabičky. S kartičkami je možné si zahrát hru. K dispozici jsou tematické příběhy a návrhy na 
aktivity doma i ve společenství. Cena 30 Kč. 

 Zájemci o svátost biřmování přihlaste se do farní kanceláře, brzy začne příprava. 
 

Zapište si do diáře:       
 Neděle 15. 8. – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, přineste si bylinky, které budou požehnány. 
 Pondělí 7. – čtvrtek 10. 9. – Setkání zdravotníků, Eljon, Špindlerův Mlýn: www.eljon.cz. 
 Středa 8. 9., 15. 9., 22. 9., 19:00 – Povídání o víře, fara Vrchlabí i online - příprava na křest. 
 Čtvrtek 10. – neděle 13. 9. – Duchovní obnova pro manželské páry, Eljon, Špindlerův Mlýn  
 Sobota 11. 9., 18:00 – Poutní mše sv. v Kunčicích nad Labem, kartičky poutníka + razítko 

Panny Marie. 
 Čtvrtek 16. 9. – po mši svaté od 18:45, fara Vrchlabí, setkání Pastorační rady.  
 Sobota 18. 9. – národní pouť na Tetín u příležitosti 1100. výročí smrti sv. Ludmily.   
 Neděle 19. 9. – žehnání babičkám na přímluvu sv. Ludmily při nedělních bohoslužbách.  
 Neděle 26. 9., 9:00 – mše svatá pro děti a pohádka před obědem, 15:30 koncert  
 Středa 29. 9. od 19:00 – Biblická hodina - fara Vrchlabí i online.  
 

 

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, www.vikariatjilemnice.cz 
  

Potřebujeme "ekologii srdce", která spočívá v odpočinku, kontemplaci a soucitu.  
Využijme k tomu letní čas!  

papež František 
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