
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST -DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ 
PLÁNOVANÉ AKCE 15. ČERVENEC – SRPEN 2020 
 

KOSTEL SV. VAVŘINCE OTEVŘEN – červenec + srpen 
Během letních prázdnin bude kostel sv. Vavřince ve Vrchlabí otevřený pro veřejnost pravidelně 
pondělí - sobota od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00. V termínech 13. 7. -- 7. 8. a 24. 8. -- 31. 8. 
bude otevřen pouze do 15:00. Navíc půl hodiny před každou bohoslužbou.  
 

VÝSTAVA V KOSTELE SV. VAVŘINCE VE VRCHLABÍ – neděle 7. 6. – neděle 19. 7. 
Ve dnech 7. 6. - 19. 7. probíhá v kostele sv. Vavřince ve Vrchlabí Výstava fotografií z církevního 
prostředí fotografického společenství Člověk a víra. Výstava se snaží zachytit neviditelné 
– duchovní rozměr člověka. Velkoformátové fotografie představují kouzlo hry se světlem 
v nádherných prostorách českých katedrál, ale také lidi na nejrůznějších poutích a setkáních 
mládeže.  Více informací také na www.clovekavira.cz Výstava je tu pro Vás! 
 

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ BOHOSLUŽEB –  každou neděli v 9:00 
Bohoslužby z kostela sv. Vavřince jsou vysílány v živém přenosu: www.farnostvrchlabi.weebly.com 
 

POUŤ KE SV. JAKUBOVI V DOLNÍM LÁNOVĚ – sobota 25. 7. v 16:00 
V tento den si připomeneme svátek sv. Jakuba, jemuž je kostel v Dolním Lánově zasvěcený. Pěší pouť 
začne v 13:30 od vrchlabské fary. Po poutní mši svaté bude od 17:00 následovat varhanní koncert. 
Nebudou chybět ani poutní koláčky a do Kartiček poutníka můžete získat další razítko od sv. Jakuba.  
 

ŽEHNÁNÍ DĚDEČKŮM - neděle 26. 7. v 9:00 
Milí dědečkové, přijďte si pro Boží požehnání! Svatý Jáchym se za dědečky rád přimlouvá.  
 

POUŤ KE SV. VAVŘINCOVI DO VRCHLABÍ – neděle 9. 8. v 9:00 
Při poutní mši svaté budeme prosit o přímluvu našeho patrona sv. Vavřince, pro něhož byli 
„bohatstvím církve“ chudí lidé. Můžete si přinést bylinky, které budou na konci bohoslužby 
požehnány. Malé občerstvení je zajištěno. Do Kartiček poutníka dostanete razítko sv.  Vavřince. 
 

PUTOVÁNÍ KE SV. VAVŘINCOVI NA SNĚŽKU – pondělí 10. 8.  
Svatý Vavřinec je také patronem Krkonoš a na Sněžce je mu zasvěcena kaplička. Putujte s námi 
po horách, program: 7:30 - odchod od kostela sv. Petra ze Špindlerova Mlýna po červené turistické 
značce přes Kozí hřbety, 9:30 - žehnání vody u Rennerovy studánky - přineste si nádoby na vodu, 
12.00 - poutní mše svatá na Sněžce. Pro příchozí jsou připraveny Kartičky poutníka, do nichž získají 
razítko sv. Vavřince. Neváhejte a putujte s námi! 
 

SBÍRKA NA OPRAVU STŘECHY KOSTELA SV. JAKUBA V DOLNÍM LÁNOVĚ  
Prosíme o finanční dary na nutnou opravu historicky cenného kostela sv. Jakuba. Němečtí krajané 
založili v Německu účet v EUR, kam je možné přispět. Zprostředkovatelem je p. Boková z Infocentra 
Lánov. Finanční dary v Kč lze posílat na č. účtu: 1096020309/0800, variabilní symbol 999, do poznámky 
pro příjemce uveďte: Dar kostel. Rádi vystavíme potvrzení pro daňové účely. Děkujeme! 
 

LETNÍ DOVOLENÁ NA ELJONU VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ 
Klidné, krásné a tiché místo v samém srdci Krkonoš ve Špindlerově Mlýně může být místem pro Váš 
odpočinek na letní dovolené. Jedná se o rekonstruovanou faru přizpůsobenou pro ubytování. Od nás 
je to blízko do centra i na horské túry. Nabízíme 26 lůžek v 8 pokojích, vybavenou kuchyň, krb, 
ohniště, venkovní posezení, to vše za příznivé ceny. Více: www.eljon.cz. Těšíme se na Vás! 
 

Římskokatolická farnost-děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1, 
tel.: 499 422 899, 731645349; e-mail: kancelar@farnostvr.info, www.vikariatjilemnice.cz 

 

Vychovávat znamená hledat smysl věcí. papež František 
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