
OHLÁŠKY 23. 6. – 15. 7. 2018  
 Děkujeme všem, kdo podpořili akci pro děti: společné přespávání na faře 23. - 24. 6.  
 V neděli 24. 6. je sbírka na Charitu.  
 V neděli 24. 6. zveme všechny na pohádku před obědem do farní místnosti. Při mši 

svaté pro děti (9:00 Vrchlabí) budeme probírat sv. Jana Křtitele.  
 Zveme Vás na poutní mši svatou ke svatému Petru do Špindlerova Mlýna v neděli 

24. června od 14:00. Kromě vystoupení Vrchlabského chrámového sboru se můžete 
těšit na tradiční koláčky, pohoštění a posezení na faře, na razítko se sv. Petrem do 
kartiček poutníka. Těšíme se na Vás!   

 Bohoslužeb na faře ve Špindlerově Mlýně se od pondělí 25. do soboty 30. 6. budou 
účastnit Misionářky Lásky (řeholní sestry sv. Matky Terezy).  

 Povídání o víře je ve čtvrtek 28. 6. od 18:45 ve farní místnosti. Během prázdnin 
probíhat nebude. 

 Během letních prázdnin bude kostel sv. Vavřince ve Vrchlabí otevřen od pondělí do 
soboty od 10:00 do 17:00 a po čas bohoslužeb. 

 Pravidelná návštěva nemocných bude v úterý 3. července. 
 Od 11. do 13. 7. 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. 
 K dispozici jsou diecézní stolní kalendáře na rok 2019 za 69 Kč.  
 Prostřednictvím stolního kalendáře 2019 „Bůh nechce smutné tváře“ můžete 

libovolným finančním darem přispět na stavbu kostela v Brně-Lesné, kde pro 
dvacetitisícové sídliště kostel chybí. Děkujeme.  

 Prosíme rodiče, aby co nejdříve přihlásili své děti na výuku náboženství. Přihlášky 
jsou k dispozici v kostele i 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, IČ: 47466570, 

www.vikariatjilemnice.cz, č. účtu: 1187204349/0800 
 
 
 

Rozhodněme se pro lidi místo pro věci,  

aby rostly osobní vztahy, nikoli virtuální.  

papež František 

 

Požehnaný a pohodový prázdninový čas! 
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