
OHLÁŠKY 29. 05. – 20. 06. 2021 
 

 V neděli 9. 5. se na pronásledované křesťany vybralo 1.705 Kč. Všem dárcům děkujeme! 
 Děkujeme všem, kdo se zapojili do přípravy a průběhu Noci kostelů v pátek 28. 5. 
 Zápis ze setkání Pastorační rady je umístěn ve vitrínách kostelů a na webu. 
 V neděli 6. června, o Slavnosti Těla a Krve Páně, obvykle bývá ve Vrchlabí farní den. Kvůli 

pandemickým omezením nebude letos doprovodný program, ale pouze mše svatá v kostele 

sv. Vavřince v 9:00. Abychom se mohli všichni alespoň jednou za rok společně sejít, nebude 

v jiných kostelech nedělní mše svatá. Kdo by neměl možnost se do Vrchlabí dostat, dejte nám 

vědět do farní kanceláře, abychom mohli zkusit dopravu zajistit.   

 Součástí slavnosti bude průvod k oltářům. Prosíme rodiče, aby připravili družičky pro průvod 

s květy. Chlapci se mohou také zapojit. 

 Pozvěte k sobě domů na týden putovní sošku sv. Josefa a využijte přiložené kartičky k modlitbě 

pro získání plnomocných odpustků. Pište se na seznam v kostele. Soška putuje do prosince. 

 Můžete se přihlásit k modlitbě živého růžence v naší farnosti, přihlášky najdete v kostele nebo 

můžete kontaktovat naši kancelář. 

 V neděli 20. 6. je sbírka na Charitu. 

 Zájemci o křest a svatbu hlaste se v kanceláři, abychom domluvili přípravu. Snoubenci mohou 
využít víkendovou přípravu 4. 6. - 6. 6. na Eljonu (fara) ve Špindlerově Mlýně. 

 Uvítáme hudebníky a muzikanty pro doprovázení bohoslužeb a šikovné kameramany pro 

přenos živého vysílání bohoslužeb ve Vrchlabí. 

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

 Uvítáme pomoc brigádníků na otevření kostela ve Vrchlabí v době letních prázdnin. Zájemci, 
hlaste se v kanceláři.  

 Můžete dávat své úmysly na bohoslužby, zapisujte je do elektronické tabulky Intence nebo 

nám dejte vědět do kanceláře, a my je zapíšeme. 

 Máte-li zájem odebírat aktuální informace o dění ve farnosti, přihlaste se k odběru na svou 

emailovou adresu. 
 

Zapište si do diáře:  
TERMÍNY VOLEB 2021:   
 neděle 30. 5. 2021 - vlastní volba kandidátů    

 neděle 6. 6. 2021 - vyhlášení výsledku voleb    
 

 02. 06., 09. 06., 16. 06. středy 19:00-20:00 – Povídání o víře on-line 

 04. - 06. 06. – Víkend pro snoubence, Eljon (fara), Špindlerův Mlýn – www.eljon.cz 

 07. 06. pondělí - 10. 06. čtvrtek – Setkání zdravotníků, Eljon (fara), Šp. Mlýn – www.eljon.cz 

 20. 6. neděle po mši svaté – Nácvik ministrantů 
 27. 06. neděle - výročí posvěcení kostela sv. Vavřince ve Vrchlabí 

 

Živé vysílání bohoslužeb z Vrchlabí: https://farnostvrchlabi.weebly.com/ 
Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1, 

tel.: 499 422 899, 731 645 349, e-mail: kancelar@farnostvr.info, ww.vikariatjilemnice.cz 
 

Je možné zhřešit i nosem, když se strká do záležitostí jiných lidí.  
sv. Filip Neri 
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