
OHLÁŠKY 7. 10. – 22. 10. 2017  
 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. 

 V neděli 22. října bude sbírka na misie. 
 Petici s návrhem na udělení čestného občanství města Vrchlabí P. Stanislavu 

Skalskému je možné podpořit ještě do neděle 15. 10. Prosíme o vrácení všech 
podpisových archů, aby mohly být odevzdány spolu s žádostí na městské 
zastupitelstvo. 

 Zveme děti k pravidelnému zpívání a hraní každý pátek 15:30 – 16:30 na faře. 
 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 (18. 10.) od 16:00.  
 Můžete dávat své úmysly na mši svatou. 
 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. 

 Pokud víte o nemocných lidech, kteří nemohou chodit na bohoslužby, dejte, prosím, 
na faru vědět, aby se mohli setkat s knězem. Během prvních pátků probíhají 
pravidelné návštěvy nemocných. 

 Své modlitební úmysly a prosby můžete dávat do makety kostela, je vzadu ve 
vrchlabském kostele. Během bohoslužby a adorace při prvním pátku na ně budeme myslet.  

 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 

 

Takový je pravý křesťan, nehořekuje a nerozhořčuje se, 
ale je silou Zmrtvýchvstání přesvědčen, že žádné zlo není nekonečné. 

papež František 

http://www.vikariatjilemnice.cz/

