
OHLÁŠKY 27. 6. – 26. 7. 2020 
 V neděli 28. 6. je výročí posvěcení kostela sv. Vavřince ve Vrchlabí s požehnáním pro děti na 

prázdniny a pohádkou před obědem. Je to 1. společné setkání farníků. Prosíme o pomoc s pohoštěním.   

 V neděli 28. 6. je sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov v diecézi. 

 Od 15. 6. již není nutné při bohoslužbách udržovat dvoumetrové rozestupy. Od 1. 7. nebudeme 
muset také plošně nosit roušky, povinné zůstanou jen v ohniscích nákazy. 

 Ve sbírce na pastorační aktivity se 31. 5. vybralo 6.920 Kč. Všem dárcům děkujeme! 

 Na mešní intence pro misie do Zambie se vybralo 50.000 Kč. Upřímně děkujeme, vyřizujeme 
vděčnost za tolik potřebnou pomoc od kněží ze Zambie!  

 Během letních prázdnin bude kostel sv. Vavřince ve Vrchlabí otevřen od pondělí do soboty od 
10:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00 (v týdnech od 13. 7. do 7. 8. a od 24. 8. do 31. 8. pouze do 
15:00 hod) a po čas bohoslužeb. 

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

 Prosíme o pomoc s malováním fary ve Špindlerově Mlýně. Dobrovolníci, hlaste se v kanceláři. 

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

 Můžete dávat své úmysly na mši svatou.  

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

 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 s poznámkou pro příjemce: intence misie, obvyklá 
částka je alespoň 250 Kč na 1 intenci.   
  

Zapište si do diáře: 
 3. 7. pátek – pravidelná návštěva nemocných. 
 5. 7. neděle – v 10:30 u kněžické kapličky sv. Anny a 14 sv. pomocníků se koná bohoslužba 

se společenstvím, které zakládá Domácí hospic na Semilsku.  
 7. 6. - 19. 7. – Výstava fotografií v kostele sv. Vavřince ve Vrchlabí - je z církevního prostředí 

pod záštitou společenství Člověk a víra. Kdo rád fotí, může se k nim přidat. Více na plakátku. 
 25. 7. sobota v 16:00 – poutní mše svatá v kostele sv. Jakuba Staršího v Dolním Lánově. 

Po bohoslužbě bude od 17:00 varhanní koncert. Do Kartiček poutníka můžete dostat razítko 
sv. Jakuba a přitom ochutnat dobré koláčky. Letos potřetí se s námi vydejte na pěší putování, 
vycházíme v 13:30 od vrchlabské fary. Těšíme se na Vás!  

 10. 8. pondělí – vydáme se na tradiční svatovavřineckou pouť na Sněžku. Program: 7:30 
odchod od kostela sv. Petra ze Špindlerova Mlýna po červené turistické značce přes Kozí 
hřbety, 9:30 žehnání vody u Rennerovy studánky - přineste si nádoby na vodu, 12.00 poutní 
mše svatá na Sněžce. Pro příchozí jsou připraveny Kartičky poutníka, kam mohou získat razítko 
sv. Vavřince – patrona našich nejvyšších českých hor. 
 

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 

 
Kdyby si každý zametl před svým prahem, bylo by na světě čisto. sv. Matka Tereza 

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

