
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ 
PLÁNOVANÉ AKCE ČERVENEC + SRPEN 2022 
 

KOSTEL SV. VAVŘINCE  BUDE V LÉTĚ OTEVŘEN PRO NÁVŠTĚVNÍKY 
Kostel sv. Vavřince ve Vrchlabí bude otevřen pro veřejnost v červenci a v srpnu od 
pondělí do soboty, a to vždy od 10:00 do 16:30 s polední přestávkou od 12:00 do 
12:30, a půl hodiny před každou bohoslužbou. Zastavte se u nás, rádi Vás uvidíme!  
 

POUTNÍ MŠE SVATÁ V DOLNÍM LÁNOVĚ – sobota 23. 7.  
Srdečně Vás zveme do kostela sv. Jakuba v Dolním Lánově v 16:00 na poutní mši 
svatou. Tradiční varhanní koncert si poslechneme po bohoslužbě od 17:00. K chuti 
jistě přijdou dobré koláčky. Do Kartiček poutníka můžete dostat razítko místního 
patrona – sv. Jakuba. Zájemci o pěší putování vycházejí v 13:30 od vrchlabské fary.  
 

ŽEHNÁNÍ DĚDEČKŮM - neděle 24. 7.  
Dědečkové, přijďte si pro požehnání při všech nedělních bohoslužbách, sv. Jáchym, 
otec Panny Marie, je skvělý patron a přímluvce u Boha!  
 

POUŤ KE SV. VAVŘINCOVI VE VRCHLABÍ – neděle 7. 8.  
Poutní mše svatá v kostele sv. Vavřince se bude konat v neděli 7. srpna od 9:00. 
Připomeneme si svátek patrona našeho kostela i celých Krkonoš. Do Kartiček 
poutníka získejte jeho pozdrav v podobě razítka, nebude chybět ani malé pohoštění. Na 
konci bohoslužby budou požehnány přinesené bylinky. 
 

POUŤ NA SNĚŽKU – středa 10. 8.  
Při tradiční svatovavřinecké pouti na Sněžku vyrážíme v 7:30 od kostela sv. Petra ze 
Špindlerova Mlýna po červené turistické značce přes Kozí hřbety, v 9:30 bude 
žehnání vody u Rennerovy studánky (můžete si vzít sebou nádoby na vodu), v 12:00 
bude sloužena poutní mše svatá na Sněžce. Vydejte se s námi na horské putování 
a získejte razítko patrona nejvyšších českých hor!  
 

PŘIHLÁŠKY NA VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
Přihlaste své děti ještě před koncem prázdnin na výuku náboženství a umožněte jim tak 
vzdělávání ve víře. Přihlášky jsou v kostele i na faře. Výuka bude probíhat dle domluvy.  
 

DOVOLENÁ NA ELJONU - budova fary ve Špindlerově Mlýně 
Nevíte kam na dovolenou? Klidné, krásné a tiché místo v samém srdci Krkonoš může 
být právě tím, co hledáte. Od nás je to blízko do centra i na horské túry. Na Eljon 
mohou jezdit jednotlivci, skupiny, společenství, rodiny s dětmi apod. Kapacita domu 
je 26 lůžek v 8 pokojích. K dispozici je vlastní parkoviště u domu, vybavená kuchyňka, 
internet, ohniště, krb a altán k venkovnímu posezení. Více: www.eljon.cz. 
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Radost dílo zdokonaluje, smutek je ničí. Aristotelés 
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