
OHLÁŠKY 27. 5. – 11. 6. 2017  
 V neděli 4. 6. se koná sbírka na Pastorační aktivity v diecézi. 
 Od středy 14. června se opět začne na vrchlabské faře scházet Společenství zlatého 

věku (každou sudou středu od 16:00). 
 V pátek 2. června začíná nový cyklus přípravy dospělých na křest. Setkání budou 

opět každý pátek 16:30 - 17:30 ve farní místnosti ve Vrchlabí. 
 V pátek 2. 6. v 19:00 pokračuje na vrchlabské faře příprava párů, které se chtějí 

připravovat na přijetí svátosti manželství.  
 V neděli 4. června proběhne 2. kolo voleb do Pastorační rady farnosti. Do předem 

připravených volebních lístků mohou voliči zakroužkovat: ve Vrchlabí maximálně 4 
preferované kandidáty a ve Špindlerově Mlýně jednoho preferovaného kandidáta. 
Takto označený volební lístek musí být ještě v neděli 4. června vhozen do volební 
schránky v kostele. Případné dotazy zodpoví členové volební komise. 

 V pátek 9. června se pět kostelů naší farnosti zapojí do iniciativy Noc kostelů –
během večera Vás čeká bohatý program ve Vrchlabí (18:00 – 23:00), v Dolním 
Lánově (17:00 – 22:00), Špindlerově Mlýně (19:00 – 22:00) a letos poprvé také  
v Dolním Dvoře (20:00 – 22:00) a v Dolní Branné (17:00 – 22:00). Již teď jsou  
k dispozici poutnické pasy s programem různých kostelů v diecézi. Více informací na 
webu a na nástěnkách. 

 Zveme mladé, kteří rádi zpívají nebo hrají na hudební nástroj, k zapojení do vznikající 
kapely. Všechny děti zveme ke zpívání a hraní ve scholičce Sluníčko. 

  Pokud by někdo chtěl věnovat na faru pro hosty některé domácí potřeby a nádobí, 
může tak učinit po předchozí domluvě. Seznam potřebných věcí je na nástěnce. 

 Hledáme brigádníky na letní prázdniny do kostela sv. Vavřince. 
 
 

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 

 

 
Všechna krása přírody je jen chabým odleskem nádhery každé lidské duše. 

Vojtěch Kodet 
 
 
 

http://www.vikariatjilemnice.cz/

