
OHLÁŠKY 30. 5. – 28. 6. 2020 
 Zápis ze setkání Pastorační rady je umístěn ve vitrínách kostelů a na webu. 

 Velký dík patří všem, kteří se podíleli na průběhu bohoslužeb včetně zajištění živého přenosu  
v době omezujících nařízení. 

 Od 25. 5. je počet účastníků bohoslužeb do 300. Všechna stávající opatření platí do 7. 6. 2020. 
Rezervační on-line systém na bohoslužby se již nebude využívat. 

 Živé vysílání bohoslužeb z vrchlabského kostela sv. Vavřince bude pokračovat každou neděli 
a vybrané svátky od 9:00. Odkaz je www.farnostvrchlabi.weebly.com Uvítali bychom pomoc 
šikovného pomocníka při obsluze kamery a PC. 

 Ve sbírce za pronásledované křesťany se 17. 5. vybralo 3.060 Kč. Všem dárcům děkujeme! 

 Na mešní intence pro misie do Zambie dárci zatím věnovali 47.500 Kč, upřímné a velké díky!  

 Děkujeme všem, kteří dosud přispěli finančním darem na živé vysílání – vybralo se 17.950 Kč. 

 Finančními dary na č. účtu 1187204349/0800 můžete podpořit:  
provoz bohoslužeb a zajištění živého vysílání - VS (variabilní symbol) 999;  
chudé bohoslovce v Ugandě - VS 888 s poznámkou pro příjemce: dar na misie – Uganda;  
mešní intence pro kněze v misiích - VS 777 do zprávy pro příjemce uveďte: intence misie, 
obvyklá částka je alespoň 250 Kč na 1 intenci.   

 V neděli 31. 5. proběhne sbírka na pastorační aktivity v diecézi.  

 Můžete dávat své úmysly na mši svatou, zapisujte se, prosíme, do kalendáře v zákristii.  

 Máte-li zájem o aktuální informace o dění ve farnosti, předejte nám svoji emailovou adresu. 

 Od srpna je na vrchlabské faře k pronajmutí byt 1. kategorie. Zájemci hlaste se v kanceláři. 

 Uvítáme pomoc s malováním fary ve Špindlerově Mlýně. Dobrovolníci, hlaste se v kanceláři. Díky. 

 V červnu plánujeme brigádu (úklidové a pomocné práce) na faře v Dolním Lánově. Termín 
přizpůsobíme možnostem dobrovolníků. Předem děkujeme za pomoc.  

 Zapište si do diáře: 
 6. 6. sobota – Žehnání kapličky Nejsvětější Trojice v Hořejším Vrchlabí od 16:00. 
 8. 6. pondělí – 11. 6. čtvrtek – Setkání zdravotníků ve Špindlerově Mlýně na Eljonu – www.eljon.cz  
 12.  – 14. 6. – Víkend pro snoubence ve Špindlerově Mlýně na Eljonu – www.eljon.cz. 
 12. 6. pátek – Noc kostelů ve Špindlerově Mlýně – 17:45 – 21:00. 
 14. 6. neděle – Slavnost Těla a Krve Páně, 9:00, kostel sv. Vavřince, Vrchlabí s eucharistickým 

průvodem, jinde nedělní mše svaté nebudou. Děti si mohou připravit květy do průvodu. 
 21. 6. neděle – Křest katechumenky Lenky Čvančarové od 9:00 v kostele sv. Vavřince ve Vrchlabí. 
 21. 6. neděle – Poutní mše svatá ke sv. Petrovi ve Špindlerově Mlýně od 14:00.  
 23. 6. úterý – Společenství manželů 18:00-19:30 (17:00-18:00 program pro děti s občerstvením), 

hlídání dětí zajištěno. 
 28. 6. neděle – Výročí posvěcení kostela sv. Vavřince ve Vrchlabí s požehnáním pro děti na prázdniny, 

pohádkou před obědem. Bude to 1. společné setkání všech farníků. Prosíme o pomoc s pohoštěním.  
 28.  6. neděle – je sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov v diecézi. 
 Každou středu se scházíme na faře ve Vrchlabí 18:45-19:45 k Povídání o víře. 
 7. 6. - 19. 7. – Výstava fotografií z církevního prostředí fotografického společenství Člověk a víra, 

kostel sv. Vavřince, Vrchlabí. Kdo rád fotí, může se k nim přidat. Více informací na plakátku. 
  

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 

 

Poslušnost je jed na pýchu. sv. Albert 

http://www.farnostvrchlabi.weebly.com/
http://www.vikariatjilemnice.cz/

