OHLÁŠKY 31. 8. – 29. 9. 2019
 V sobotu 27. 7. se v Dolním Lánově během poutní mše svaté a benefičního koncertu
vybralo na opravu kostela sv. Jakuba 2.438 Kč. Všem dárcům děkujeme.
 Od 31. 8. do 8. 9. je P. Jiří Šlégr na dovolené. V případě potřeby ho zastupuje
P. Stanisław Sikora, Hostinné, email: sikora.stanislaw@orlicko.cz, tel.: 732 517 892.
 Prosíme rodiče, aby co nejdříve přihlásili své děti na výuku náboženství. Přihlášky jsou
k dispozici v kostele i na faře. Prosíme, aby se přihlásila i mládež. Kdo se ještě nepřihlásil, ať
tak učiní nejpozději do středy 11. 9., abychom se mohli domluvit s přihlášenými a vyjasnit
konečné termíny výuky. Bylo by dobré, aby se všechny děti a mládež takto vzdělávaly.
 V neděli 15. 9. je sbírka na církevní školství v diecézi.
 Ve čtvrtek 19. 9. po mši svaté od 18:45 je ve farní místnosti setkání pastorační rady.
 V neděli 30. 9. na závěr mše svaté pro děti budou požehnány školní batohy, které si
školáci a studenti donesou. Budeme probírat z Misálku nejen pro děti otázky a odpovědi
str. 54-60. Po mši svaté zveme všechny na pohádku před obědem na faru. Uvítáme
pomoc s pohoštěním, zájemci se mohou psát do rozpisu na školní rok.
 Nácvik ministrantů bude v neděli 22. 9. po mši svaté. Setkání budou 1x za měsíc
předposlední neděli v měsíci.
 Zveme mládež k vytvoření společenství a případně hudební skupiny.
 Připravuje se výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi, kdo byste měl na jeho působení ve
farnosti vzpomínky, přihlaste se, prosím, ve farní kanceláři.
 Kdo byste měl vzpomínky na kněze, kteří působili ve Špindlerově Mlýně během totality,
přihlaste se, prosím, na faře – připravujeme publikaci.
 Pokud by se chtěly manželské páry scházet a vytvořit společenství, podrobnosti si
domluvte s P. Šlégrem.
 Zapište si do diáře: středa 11., 18. a 25. 9. od 18:45 – Povídání o víře, fara Vrchlabí
 středa 18. 9. od 15:00 – Setkání těch, komu zemřel někdo blízký, fara Vrchlabí
 středa 25. 9. od 18:45 – Biblická hodina fara Vrchlabí
 sobota 28. 9. od 16:00 – Svatováclavský benefiční koncert na opravu kostela sv. Jakuba
v Dolním Lánově
 sobota 28. 9. od 19:30 – benefiční koncert Jiřího Pavlici a skupiny Hradišťan na opravu
kostela sv. Jiří v Dolní Branné
 víkend 11. - 13. 10. – Nad biblí s biblistou, Eljon, Špindlerův Mlýn,
lektor: doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.

Kontakt:
Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1,
tel.: 499 422 899, 731 645 349, e-mail: kancelar@farnostvr.info, IČ: 47466570,
www.vikariatjilemnice.cz, č. účtu: 1187204349/0800
Máme-li v srdci pokoj přislíbený Ježíšem, a nikoli ten, který dává svět či peníze na
bankovním účtu, můžeme čelit těm nejhorším zkouškám dokonce i s úsměvem srdce.
papež František

