OHLÁŠKY 2. 7. – 7. 8. 2022
 Díky všem dobrovolníkům, kteří v pátek 10. 6. pomohli uspořádat Noc kostelů ve farnosti.
 Děkujeme také těm, kteří se podíleli na zdárném průběhu farního dne v neděli 19. 6. a všem,
kteří přinesli pohoštění či jakkoliv jinak pomohli. Bez Vás by to nešlo! 
 O letních prázdninách je kostel sv. Vavřince ve Vrchlabí otevřen: pondělí - sobota, 10:0012:00, po polední přestávce pak od 12:30 do 16:30, a též půl hodiny před bohoslužbou.
 Vzadu v kostele jsou k dispozici za 79 Kč diecézní stolní kalendáře s recepty na rok 2023.
 Zveme Vás na poutní mši svatou v sobotu 23. 7. v 16:00 do kostela sv. Jakuba v Dolním
Lánově. Po bohoslužbě bude od 17:00 varhanní koncert. Nebudou chybět dobré koláčky
a do Kartiček poutníka můžete dostat razítko patrona sv. Jakuba. Letos opět se s námi
vydejte na pěší putování, vycházíme ve 13:30 od vrchlabské fary. Těšíme se na Vás!
 V neděli 24. 7., v blízkosti svátku sv. Jáchyma a Anny, bude při bohoslužbách žehnání
dědečkům.
 V neděli 7. srpna v 9:00 Vás srdečně zveme na poutní mši svatou do Vrchlabí. Můžete 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.
 Zároveň prosíme ochotné hospodyňky o pomoc s přípravou sladkého či slaného
pohoštění na vrchlabskou poutní mši svatou. Dobroty můžete nosit v neděli dozadu do
kostela. Předem děkujeme!
 Od 7. do 9. 7. je P. Jiří Šlégr na dovolené, v týdnu od 18. 7. do 23. 7. je na duchovních
cvičeních. V případě potřeby ho zastupuje P. František Mráz, Jilemnice, tel.: 731 402 232,
email: mraz.frantisek@dihk.cz.
 Přihlaste se k modlitbě živého růžence v naší farnosti, přihlášky najdete v kostele a na faře
 Můžete dávat své úmysly na bohoslužby.
 Uvítáme 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 poslouží. Díky!
 Prosíme rodiče, aby co nejdříve přihlásili své děti na výuku náboženství. Přihlášky jsou
k dispozici v kostele i na faře.
Zapište si do diáře:
 23. 07. sobota 16:00 - poutní mše svatá v Dolním Lánově, 17:00 varhanní koncert
 24. 07. neděle 9:00 – kostel sv. Vavřince, Vrchlabí, žehnání dědečkům
 07. 08. neděle 09:00 - poutní mše svatá ve Vrchlabí
 10. 08. úterý 12:00 – svatovavřinecká pouť na Sněžku, vychází se v 7:30 ze Špindlerova
Mlýna od kostela svatého Petra
 12. 08. pátek 19:00 – koncert hudebního tělesa Sempre Rubato z Drážďan v kostele sv.
Jiří v Dolní Branné
Římskokatolická farnost – děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1,
tel.: 731 645 349; e-mail: kancelar@farnostvr.info, https://www.farnostvrchlabi.eu
Evangelium není destilovaná voda a jeho hlásání není neutrální, nenechává věci takové,
jaké jsou, nepřijímá kompromis se světskou logikou, nýbrž naopak zapaluje oheň Božího
království tam, kde vládnou lidské mechanismy moci, zla, násilí, korupce…
papež František

