
OHLÁŠKY 26. 5. – 10. 6. 2018  
 

 Děkujeme všem, kdo se zapojili do přípravy a průběhu Noci kostelů v pátek 25. 5. 
Do našich 5 kostelů přišlo celkem asi 800 návštěvníků. 

 V neděli 27. 5. zveme všechny na pohádku před obědem do farní místnosti.  

 Povídání o víře bude ve čtvrtek 7. 6. od 18:45 ve farní místnosti. 
 

FARNÍ DEN – 3. června, Vrchlabí, kostel a farní dvůr 
 V neděli 3. 6., o Slavnosti Těla a Krve Páně, proběhne ve Vrchlabí farní den. Mše sv. 

v kostele sv. Vavřince začíná jako obvykle v 9:00. Abychom se mohli všichni alespoň 
jednou za rok společně sejít, nebude v jiných kostelech nedělní mše svatá. Kdo by 
neměl možnost se do Vrchlabí dostat, dejte nám vědět do farní kanceláře, abychom 
mohli zkusit dopravu zajistit.   

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

 Po mši svaté pokračuje setkání na farním dvoře: 11:00-12:00 beseda se sestrami 
františkánkami, 12:00 oběd (opékání na grilu, sladké i slané pohoštění); průběžně 
bude probíhat program pro děti. Děti také zahrají divadelní představení. Společné 
posezení může pokračovat podle zájmu celé odpoledne. Smyslem akce je vzájemně 
se setkat, poznat se a zažít příjemné chvíle. Na místě bude kasička, do které bude 
možnost přispět dobrovolným darem na občerstvení. 

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

 Prosíme dobrovolníky o pomoc s rozdáváním nápojů a jídla během farního dne. 
 Prosíme muže o pomoc se stavěním stanů a potřebného zázemí v pátek 1. 6. nebo 

v sobotu 2. 6. 
 Dobrovolníci, hlaste se, prosím, do farní kanceláře.  

Velmi děkujeme a těšíme se na setkání!  
   

 

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, č. účtu: 1187204349/0800 

 

 

Pokud ti Pán dal majetek, pak proto, abys rozdával druhým a v jeho jménu 

prokazoval dobro druhým.  

papež František 

http://www.vikariatjilemnice.cz/

