
OHLÁŠKY 10. 6. – 2. 7. 2017  
 Ve sbírce na Pastorační aktivity v diecézi se v naší farnosti dne 4. 6. vybralo celkem 

5.461 Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme! 
 Děkujeme všem, kdo se zapojili do příprav a zajištění dobrého průběhu Noci kostelů. 
 V neděli 4. června proběhlo 2. kolo voleb do Pastorační rady farnosti. Výsledky 

voleb i seznam členů nové Pastorační rady farnosti si můžete prohlédnout na 
nástěnce v kostele. Případné dotazy týkající se průběhu voleb zodpoví členové 
volební komise. Ustavující setkání pastorační rady se uskuteční ve středu 28. 6. 
v 19:00 na faře, předtím při mši svaté v 18:00 budou členové pastorační rady skládat 
slib a budou jim předány dekrety o ustanovení za členy pastorační rady. 

 Od 12. do 16. 6. je P. Jiří Šlégr na dovolené. V případě potřeby ho zastupuje P. Ivo 
Kvapil, Jablonec nad Jizerou, e-mail: ivo.kvapil@wo.cz, tel.: 737 407 587.  

 Ve středu 14. a 28. června je na vrchlabské faře setkání Společenství zlatého věku 
(každou sudou středu od 16:00). 

 Příprava dospělých na křest je vždy v pátek 16:30 - 17:30 ve vrchlabské farní místnosti. 
 V neděli 18. 6. při mši svaté v 9:00 ve Vrchlabí přistoupí 4 děti naší farnosti  

k 1. svatému přijímání. Pamatujme na ně ve svých modlitbách. 
 Ve středu 21. června v 16:00 se v areálu vrchlabské nemocnice uskuteční 

ekumenická „Bohoslužba pod širým nebem“. Všichni jste srdečně zváni. 
 V neděli 25. června bude sbírka na Charitu. 
 V neděli 25. 6. zveme od 10:15 nejen děti s rodinami na Pohádku před obědem do 

farní místnosti ve Vrchlabí.  
 Na bohoslovecký seminář v Ugandě se zatím vybralo 62.593 Kč. Rektor semináře 

upřímně Vám všem děkuje a vyprošuje požehnání. Na podzim slaví seminář 25 let.  
 Přispějte na zpovědní místnost pro vrchlabský kostel, návrh si můžete prohlédnout 

na nástěnce. Zatím se vybralo 17.000 Kč. Zájemcům vystavíme potvrzení pro daňové 
účely. 

 Petici s návrhem na udělení čestného občanství města Vrchlabí P. Stanislavu 
Skalskému je možné stále podpořit. Pokud máte u sebe podpisové archy, prosíme 
o jejich vrácení. Z potřebných 500 podpisů se zatím sešlo 287 podpisů. Vzniká také 
filmový dokument vzpomínek na P. Stanislava, jeho sestra Marie Vás z Ostravy zdraví! 

 Hledáme brigádníky do kostela sv. Vavřince v termínu od 21. 8. do 31. 8. 2017. 
 
 

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 

 

 

"Slávou Boha je živý člověk.” 
sv. Irenej 
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