
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ 

PLÁNOVANÉ AKCE ČERVEN 2019 
 

2. VÍKEND PRO FOTOGRAFY – 31. 5. – 2. 6. 
Nabitý víkend pro fotografy vč. úprav fotografií. Užijeme si společné focení v přírodě. Důraz bude hlavně 
na praktické focení. Večer vyhodnocení fotografických témat a úpravy fotografií. Kurz je vhodný pro 
jakýkoliv věk, pro začátečníky a věčné začátečníky. Lektor: Martina Čížková, zkušená specialistka v oboru. 
Přihlášky: Středisko Eljon, Špindlerův Mlýn 33, info@eljon.cz, tel.: 732 580 154, www.eljon.cz. 
 

NOCOVÁNÍ NA FAŘE A OPÉKÁNÍ NA KONEC ŠK. ROKU – sobota 1. – neděle 2. 6.  
Zveme všechny děti na společné přespávání na faře ve Vrchlabí v sobotu 1. 6. od 17:00 do neděle 2. 6. 
do 9:00, kdy bude mše sv. v kostele sv. Vavřince ve Vrchlabí. Na programu bude spousta her, opékání, 
hezký film a společně strávený čas. Přihlaste se nejpozději do čtvrtku 30. 5. Moc se na všechny těšíme!  
 

FARNÍ DEN + SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – neděle 9. 6.  
V neděli 9. 6. proběhne farní den. Zveme všechny, kdo chtějí být součástí našeho farního společenství. 
Mše sv. v kostele sv. Vavřince začíná v 9:00, kde některé děti půjdou k 1. sv. přijímání. Setkání pokračuje na 
farním dvoře: 11:00 beseda se sestrami cyrilometodějkami, 12:00 oběd (opékání na grilu, sladké i slané 
pohoštění); 13:00 slovo hosta, 14:00 slosování tomboly, 15:00 kvíz, možnost jít na přímluvnou modlitbu. 
Průběžně bude probíhat program pro děti. Společné posezení může pokračovat podle zájmu celé 
odpoledne. Přijďte, smyslem akce je vzájemně se setkat, poznat se a zažít příjemné chvíle. 
 

1. a 2. KURZ VAŘENÍ aneb, jak zdravě „provařit“ víkend – 14. – 16. 6. 
Velmi praktický kurz, kde se sami budete učit zdravě připravovat pod odborným vedením snídaně, 
obědy, večeře i deserty. Vařit se bude bez živočišných produktů. Na programu je též rozcvička, společná 
debata, odpovědi na dotazy a možnost výletu do hor. Lektoři: David a Ajka Jakubcovi (www.Dajka.cz), 
profesně vaří v Jídelně u Tří vegetariánů v Ústí nad Orlicí. Přihlášky: Středisko Eljon o.p.s., Špindlerův 
Mlýn 33, info@eljon.cz, tel.: 732 580 154, www.eljon.cz. 
 

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – neděle 23. 6.  
Mše sv. o Slavnosti Těla a Krve Páně začíná v neděli 23. 6. v kostele sv. Vavřince jako obvykle v 9:00. 
Součástí slavnosti je průvod k oltářům. Připomínáme si, že se nám Bůh dává jako nebeský pokrm pro duši.  
       

POUŤ KE SV. PETRU DO ŠPINDLEROVA MLÝNA – neděle 23. 6.  
V neděli 23. 6. od 14:00 Vás srdečně zveme do kostela sv. Petra ve Špindlerově Mlýně na slavnostní 
poutní bohoslužbu. O hudební doprovod se tradičně postará Vrchlabský chrámový sbor. Chybět 
nebudou ani dobré koláčky a pohoštění na faře. Pro poutníky jsou připraveny „Kartičky poutníka“, do 
kterých můžete získat i razítko ze Špindlerova Mlýna. Těšíme se na Vás! 
 

MŠE SVATÁ PRO DĚTI A POHÁDKA PŘED OBĚDEM – neděle 30. 6. 
Jako tradičně je poslední červnová neděle opět věnovaná hlavně dětem. Během mše svaté od 9:00 
poděkujeme za uplynulý školní rok a poprosíme o požehnání pro dobu prázdnin. Od 10:15 je pohádkový 
program ve farní místnosti. Děti, přineste si s sebou oblíbenou hračku. Těšíme se na Vás!  
 

POVÍDÁNÍ O VÍŘE – každou středu  
Každou středu 18:45-19:45 probírá P. Šlégr na vrchlabské faře otázky víry v Boha, katechismus katolické 
církve a Bibli. Setkání jsou otevřena všem. V červnu jsou setkání ve středu 5., 12. a 26.  
 

CHVÍLE CHVAL – každý čtvrtek 
Každý čtvrtek, kdy je ve Vrchlabí večerní bohoslužba od 18:00, zveme na modlitební setkání Chvíle chval. 
Po mši svaté (asi 20 minut) do 19:00 zpíváme, hrajeme a chválíme Pána před svatostánkem.  
 

Kontakt: 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 
 

Lepší je hrst odpočinku než hrsti plné pachtění a honby za větrem. Kazatel 4,6 
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