
OHLÁŠKY 4. 6. – 3. 7. 2022 
 Děkujeme všem, kdo podpořili vydařenou akci Nocování na faře 28. - 29. 5.! 

 V neděli 5. 6. proběhne sbírka na pastorační aktivity v diecézi. Prosíme o podporu.  

 V úterý 7. 6. v 17:00 zveme pomocníky na úklid kostela ve Špindlerově Mlýně.  

 V pátek 10. 6. se pro Noc kostelů otevřou veřejnosti kostely: Vrchlabí, Dolní Branná, Dolní 
Dvůr, Dolní Lánov, Špindlerův Mlýn, Kunčice nad Labem. Mše sv. je v Dolním Dvoře od 16:30. 

 Prosíme šikovné kuchařky, aby něco napekly a přinesly občerstvení přímo na program Noci 
kostelů v pátek 10. 6. do Špindlerova Mlýna. 

 Informace pro úklidové skupiny kostela: plánovaný termín generálního úklidu v sobotu 11. 
6. se přesouvá na podzim, nový termín bude upřesněn. 

 FARNÍ DEN a 1. sv. přijímání dětí – 19. června, Vrchlabí, kostel a farní dvůr 
08:00 příprava pohoštění, stavění oltářů; 09:00 mše svatá a průvod k oltářům; 11:00 beseda 
s řeholními sestrami na farním dvoře; 12:00 scénka, hudba; 12:15 společný oběd; 13:00 
slovo hosta; 14:00 kvíz; 14:30 slosování tomboly. Tímto vyhlašujeme možnost přinést dary 
do tomboly (10 hlavních a 20 vedlejších cen). Abychom se mohli všichni společně sejít, 
nebude v jiných kostelech nedělní mše svatá. Kdo nemá možnost se do Vrchlabí dostat, 
dejte nám vědět do farní kanceláře, zkusíme zajistit dopravu.    

 Součástí slavnosti bude průvod k oltářům. Prosíme rodiče, aby připravili družičky pro průvod 
s květy. Chlapci se mohou také zapojit. 

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

 Prosíme muže o pomoc se stavěním stanů a potřebného zázemí. 

 Prosíme dobrovolníky o pomoc s rozdáváním nápojů a jídla během farního dne.  

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

 V neděli 26. 6. je sbírka na Charitu. Dopis s informacemi diecézní charity najdete ve vitríně. 

 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!  

 Prosíme rodiče, aby co nejdříve přihlásili své děti na výuku náboženství. Přihlášky jsou 
k dispozici v kostele i na faře. 

 

Zapište si do diáře:  

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

 každá středa v červnu – Povídání o víře - fara Vrchlabí, 19:00, mimo 8. 6. 

 23. 06. čtvrtek – Společenství manželských párů – fara Vrchlabí, 18:00       

 25. 06. sobota - Žehnání cyklistů - Dolní Branná, 9:00  

 26. 06. neděle 9:00 – posvícení - kostel sv. Vavřince, Vrchlabí, požehnání na prázdniny 

 26. 06. neděle 14:00 - poutní mše svatá ke sv. Petru do Špindlerova Mlýna  

 29. 06. středa – Biblická hodina - fara Vrchlabí, 19:00  

 01. 07. pátek - 1. pátek v měsíci, návštěvy nemocných, 18:00 
 

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

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

Mlčet o Bohu z úcty k nevěřícím je jako pálit knihy z úcty k nemyslícím.  

papež František 
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