
OHLÁŠKY 14. 5. – 5. 6. 2022 
 Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu svátosti biřmování v naší farnosti. 

 V neděli 8. 5. jsme na kněžský seminář a formaci našich bohoslovců vybrali 9.135 Kč. Všem 
dárcům děkujeme. 

 Zápis ze setkání pastorační rady dne 12. 5. najdete ve vitríně.  

 V neděli 22. 5. proběhne dveřní sbírka na pronásledované křesťany a v neděli 5. 6. proběhne 
sbírka na pastorační aktivity v diecézi. Prosíme o podporu. 

 Hledáme brigádníky do kostela sv. Vavřince na červenec a srpen 2022. Zájemci, hlaste se 
v kanceláři. 

 Přijďte na květnové úterky v 18:00 do kostela sv. Vavřince, májové modlitby vedou naši farníci. 

 Zapojte se do živého růžence a modlete se desátek denně. Dalších více než 60 členů se zas bude 
modlit za Vás! Přihlášky jsou v kostele i na faře. 

 Na Slavnost Seslání Ducha Svatého se připravme devítidenní novénou, modlíme se denně od 
pátku 27. 5. do soboty 4. 6. desátek růžence k Duchu Svatému. 

 Zájemci o Nocování na faře sobota 28. 5. – neděle 29. 5. přihlaste se nejpozději do čtvrtka 26. 5. 
a nahlaste případné diety. Drobné pohoštění na snídani můžete vzít s sebou. Moc se na všechny 
těšíme! 

 Uvítáme hudebníky a muzikanty pro doprovázení bohoslužeb, obsluhu tabletu pro TV monitor 
a šikovné kameramany pro přenos živého vysílání bohoslužeb ve Vrchlabí. Přihlaste se, prosím, 
je to moc potřeba. Každý, kdo slouží Bohu, tomu Bůh poslouží. Díky! 

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

 Ve vrchlabském kostele máme na oltáři sv. Vavřince novou sošku Pražského Jezulátka, využijte 
toto místo k modlitbě.  
 

Zapište si do diáře:  

 každá středa – Povídání o víře - fara Vrchlabí, 19:00 

 14. 05. pátek – začíná novéna - 9 denní příprava na Seslání Ducha Svatého 

 16. - 20. 05. – Jak si udržet dobrou paměť i ve vyšším věku, středisko Eljon, Špindl. Mlýn 

 23. - 26. 05. – Setkání zdravotníků, středisko Eljon, Špindlerův Mlýn 

 25. 5. středa – Benefiční koncert pro domácí hospic DUHA, kostel sv. Vavřince, 18:30 

 25. 5. středa – Biblická hodina - fara Vrchlabí, 19:00  

 26. 05. čtvrtek – Společenství manželských párů – fara Vrchlabí 18:00       

 28. 05. sobota – Poutní mše sv., kaple Panny Marie v Kunčicích n. L., poslední májová, 18:00 

 28. 5. sobota – neděle 29. 5. – Nocování na faře, sraz v 19:30   

 29. 05. neděle – Pohádka před obědem, fara Vrchlabí, 10:15 

 03. 06. pátek - 1. pátek v měsíci, návštěvy nemocných, adorace, 18:00 

 05. 06. neděle – Nácvik ministrantů po mši svaté 

 6. 6. – 9. 6. – Setkání zdravotníků, středisko Eljon, Špindlerův Mlýn 

 10. 06. pátek – Noc kostelů - otevření kostelů veřejnosti s programem: Vrchlabí, Dolní 

Branná, Dolní Dvůr, Dolní Lánov, Špindlerův Mlýn, Kunčice nad Labem 
 

Římskokatolická farnost – děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1, 

tel.: 499 422 899; e-mail: kancelar@farnostvr.info, https://www.farnostvrchlabi.eu 
 

Nejhorší majetek je nepotřebný život.  

sv. Evagrius Pontský 
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