
OHLÁŠKY 23. 9. – 8. 10. 2017  
 Do kostela sv. Vavřince ve Vrchlabí přišlo o letních prázdninách 8 102 návštěvníků, 

kteří darovali přes 37.500 Kč. Děkujeme brigádníkům, že se příchozím věnovali.  
 Na církevní školství se v naší farnosti 17. 9. vybralo 4.241 Kč. Všem dárcům děkujeme! 
 Při mši svaté pro děti v neděli 24. 9. budou požehnány školní batohy, které si naši 

školáci a studenti donesou. Zveme na pohádku před obědem po mši svaté na faru.  
 V neděli 1. 10. po nedělní mši svaté v kostele sv. Vavřince bude mít krátký koncert 

smíšený pěvecký sbor z německé spolkové země Porýní-Falc. 
 V neděli 8. 10. v 15:00 se koná poutní mše svatá v kapli sv. Františka u Erlebachovy 

boudy ve Špindlerově Mlýně. Pěší poutníci vychází ve 12:00 od kostela sv. Petra ve 
Špindlerově Mlýně a půjdou po Dřevařské cestě kolem Boudy u Bílého Labe. Tuto 
neděli nebude mše svatá v kostele sv. Petra ve Špindlerově Mlýně od 14:00. 

 V úterý 10. 10. od 18:30 bude v kostele sv. Vavřince poprvé představen filmový 
dokument Vzpomínky na P. Stanislava Skalského. Účast přislíbil starosta Ing. Jan 
Sobotka a pomocný biskup Mons. Josef Kajnek, vystoupí též Vrchlabský chrámový sbor. 

 Přispějte na zpovědní místnost pro vrchlabský kostel. Zatím se vybralo přes 
96.500 Kč. Chybí ještě asi 60.000 Kč, zájemcům vystavíme potvrzení pro daňové účely.  

 Petici s návrhem na udělení čestného občanství města Vrchlabí P. Stanislavu 
Skalskému je možné stále podpořit. Z potřebných 500 podpisů se zatím sešlo 
přibližně 470. Pokud máte u sebe podpisové archy, prosíme o jejich vrácení.  

 Povídání o víře – pravidelné setkávání spojené s přípravou dospělých na křest 
a dalších zájemců je každý pátek 16:30 - 17:30 ve vrchlabské farní místnosti. 

 Společenství zlatého věku se schází ve vrchlabské farní místnosti každou sudou 
středu (4. 10.) od 16:00. * Můžete dávat své úmysly na mši svatou. 

 Náboženství v tomto šk. roce: ve Vrchlabí ve středu – mladší děti 13:30 – 14:15 na 
faře; starší děti a studenti 15:00 – 15:45 v budově gymnázia, ve Špindlerově Mlýně 
na faře ve čtvrtek 13:00 – 13:45. Přihlášky jsou k dispozici v zákristii a na faře.  

 Stolní kalendáře 2018 „Malá poselství Vojtěcha Kodeta“ za 69 Kč jsou v zákristii. 
 V říjnu se půl hodiny před každou mší svatou modlíme růženec.  
 Zájemci, kteří by se chtěli věnovat návštěvám osamocených pacientů ve vrchlabské 

nemocnici, se i nadále mohou hlásit v zákristii nebo na faře. Biskupství 
královéhradecké otevírá kurz pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné 
(7 sobot únor-květen 2018), bližší informace a přihláška ve farní kanceláři. 

 Zveme k vytvoření různých společenství: manželské páry, mládež, modlitby matek. 
Hledáme též nové ministranty, děti a mládež do scholičky. Zájemci hlaste se na faře.  

 

Kontakt: 
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, č. účtu: 1187204349/0800 

 

Choďte cestami života beze strachu, s radostí a v naději!  papež František 

http://www.vikariatjilemnice.cz/

