
OHLÁŠKY 6. 8. – 11. 9. 2022 
 V neděli 5. června se vybralo na pastorační aktivity v diecézi 8.275 Kč a v neděli 26. 6. se 

na Charitu vybralo 10.553 Kč. Všem dárcům děkujeme! 

 V neděli 14. srpna bude mše svatá ve Vrchlabí výjimečně od 8:00. 

 O letních prázdninách je kostel sv. Vavřince ve Vrchlabí otevřen: pondělí - sobota: 10:00- 
12:00, po polední přestávce 12:30-16:30, a též půl hodiny před bohoslužbou.  

 V neděli 7. srpna v 9:00 Vás srdečně zveme na poutní mši svatou do Vrchlabí. Přineste si 
s sebou přinést bylinky, které budou na závěr bohoslužby požehnány. Nebudou chybět 
Kartičky poutníka, do nichž je možno získat razítko sv. Vavřince z Vrchlabí. Zájemci budou 
moci dostat požehnání vonným olejem.  

 Prosíme ochotné ženy o pomoc s přípravou sladkého či slaného pohoštění na vrchlabskou 
poutní mši svatou. Dobroty můžete nosit v neděli dozadu do kostela. Děkujeme! 

 Od 13. do 20. 8. a od 25. 8. do 4. 9. je P. Jiří Šlégr na dovolené, V případě potřeby ho 
zastupuje P. Ivo Kvapil, Jablonec nad Jizerou, ivo.kvapil@wo.cz, tel.: 737 407 587.   

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

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

 Hledáme a zveme hudebníky a muzikanty pro doprovázení bohoslužeb, obsluhu tabletu pro 
TV monitor a šikovné kameramany pro přenos živého vysílání bohoslužeb ve Vrchlabí. 
Přihlaste se, prosím, je to moc potřeba. Každý, kdo slouží Bohu, tomu Bůh štědře poslouží. Díky!  

 Zájemci o křest dospělých hlaste se v kanceláři, společná příprava začíná ve středu 7. 9.  

 Prosíme rodiče, aby co nejdříve přihlásili své děti na výuku náboženství. Přihlášky jsou 
k dispozici v kostele i na faře. Podrobné informace ohledně výuky se dozvíte koncem září. 

 

Zapište si do diáře:  

 10. 8. středa – tradiční svatovavřinecká 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. Možnost přespání na Eljonu. 

 12. 08. pátek 18:00 – koncert hudebního tělesa Sempre Rubato z Drážďan v kostele 
sv. Jiří v Dolní Branné    

 Středa 7. 9., 14. 9., 21. 9., 19:00 – Povídání o víře, fara Vrchlabí, příprava na křest 

 8. 9. čtvrtek – 11. 9. neděle – Duchovní obnova pro manželské páry, Eljon, Špindlerův Mlýn 

 Pondělí 12. – pátek 16. 9. – Jak si udržet dobrou paměť i ve vyšším věku, Eljon, Šp. Mlýn 

 Víkend 16. - 18. 9. – Nad biblí s biblistou, Eljon, Špindlerův Mlýn  
 Sobota 24. 9., 18:00 – Poutní mše sv. v Kunčicích nad Labem 
 28. 9. středa, 19:00 – Biblická hodina - fara Vrchlabí,  

 

Římskokatolická farnost – děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1, 
tel.: 731 645 349; e-mail: kancelar@farnostvr.info, https://www.farnostvrchlabi.eu 

 

 

Bůh miluje otázky, a svým způsobem je miluje více než odpovědi. Protože odpovědi 
jsou uzavřené, otázky jsou otevřené. Člověk, který žije pouze odpověďmi,  

je zvyklý se uzavírat. Člověk, který žije otázkami, uvykne otevřenosti. 
papež František 
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