
OHLÁŠKY 25. 5. – 23. 6. 2019  
 

 V neděli 12. 5. se při sbírce na kněžský seminář a formaci našich bohoslovců vybralo    
5.613 Kč. Všem dárcům děkujeme. 

 Zápis ze setkání pastorační rady je ve vitríně.  
 Děkujeme všem, kdo se zapojili do přípravy a průběhu Noci kostelů v pátek 24. 5. 

Našich 5 kostelů navštívilo celkem asi 742 návštěvníků.  
 V neděli 26. 5. je pohádka před obědem ve vrchlabské farní místnosti od 10:15.  
 Zájemci o Nocování na faře sobota 1. – neděle 2. 6. přihlaste se nejpozději do 

čtvrtku 30. 5. a nahlaste případné diety. Drobné pohoštění na snídani můžete vzít 
s sebou. Moc se na všechny těšíme! 

 Zveme na Pochod pro hospic: 8. 6., 8:00 mše sv. v kostele sv. Vavřince ve Vrchlabí, 
start 8:00-10:00, závěr do 18:00. Více informací v hospici. 

 V neděli 2. 6. v 9:00 je setkání a varhanní koncert nejen pro rodáky, Dolní Dvůr – kostel.  
 Hledáme brigádníky do kostela sv. Vavřince na červenec a srpen 2019. 

FARNÍ DEN a 1. sv. přijímání dětí – 9. června, Vrchlabí, kostel a farní dvůr 
09:00 mše svatá - kostel sv. Vavřince,  
11:00 beseda se sestrami cyrilometodějkami   
12:00 oběd (opékání na grilu, sladké i slané pohoštění)  
13:00 slovo hosta 
14:00 slosování tomboly  
15:00 kvíz, možnost jít na přímluvnou modlitbu, společné posezení může 
pokračovat celé odpoledne. Abychom se mohli všichni alespoň jednou za rok 
společně sejít, nebude v jiných kostelech nedělní mše svatá.  

 Příprava na tento den: modleme se 9 dní od pátku 31. 5. do soboty 8. 6. desátek 
růžence k Duchu Svatému.  

 Prosíme ženy o pomoc s pohoštěním. Pokud chcete, přineste, prosím, drobné 
pohoštění (sladké i slané) před bohoslužbou na faru.  

 Prosíme dobrovolníky o pomoc s rozdáváním nápojů a jídla během farního dne. 
 Prosíme muže o pomoc se stavěním stanů a potřebného zázemí v sobotu 8. 6. 
 Od pondělí 17. 6. do soboty 22. 6. je P. Jiří Šlégr na duchovních cvičeních. 

V případě potřeby ho zastupuje P. Ivo Kvapil, Jablonec nad Jizerou, e-mail: 
ivo.kvapil@wo.cz, tel.: 737 407 587. 

 V neděli 23. 6. je sbírka na Charitu. 
 

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 
 

Člověk ani nasazením nejdokonalejší techniky již nevytěží to,  
co vytěžil pro člověka z dřeva náš Pán Ježíš Kristus – spásu člověka.  

Petr Vtípil  

mailto:ivo.kvapil@wo.cz
http://www.vikariatjilemnice.cz/

