
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ 

PLÁNOVANÉ AKCE ČERVENEC A SRPEN 2017 
 

KOSTEL SV. VAVŘINCE OTEVŘEN  

Během letních prázdnin bude – stejně jako v loňském roce - pravidelně od pondělí do 

soboty otevřen vrchlabský kostel sv. Vavřince pro veřejnost, a to vždy od 10:00 do 

17:00 a půl hodiny před každou bohoslužbou.  
 

3. PRIMA TÝDEN ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU  

Eljon Špindlerův Mlýn: 17. - 22. 7. 

Lektor: dipl. fyzioterapeut Bob Dvořák z Institutu celostní medicíny v Praze. 

Praktická i teoretická výuka zdravého životního stylu, nové poznatky z praxe. 

Dozvíte se např. o principech tradiční lidové medicíny bez chemie a prášků, jak se 

vypořádat s únavou, zimomřivostí, s problémy zažívání atd. Jídlo z čerstvých 

přírodních BIO potravin. Hlavní kuchař se podělí o recepty. Inspirace pro vaše 

každodenní vaření, dobrovolné ranní rozcvičky, celodenní výlet do hor, mše svaté v 

podkrovní kapli. Podrobnosti a přihlášky:  

středisko Eljon, Špindlerův Mlýn, tel.: 732 580 154, info@eljon.cz, www.eljon.cz. 
 

POUŤ KE SV. JAKUBOVI V DOLNÍM LÁNOVĚ – sobota 22. 7.  
Srdečně Vás zveme v sobotu 22. 7. v 16:00 do kostela sv. Jakuba v Dolním Lánově 

na poutní mši svatou. Po bohoslužbě bude následovat od 17:00 varhanní koncert. 

Ke slavnostní atmosféře v tomto krásném prostředí jistě přispějí také tradičně dobré 

koláčky a Kartičky poutníka, do nichž zájemci mohou dostat razítko místního patrona 

– sv. Jakuba. Těšíme se na Vás! 
 

POUŤ NA SNĚŽKU – čtvrtek 10. 8.  

Nenechte si ujít tradiční svatovavřineckou pouť na Sněžku, která se letos uskuteční  

ve čtvrtek 10. 8. 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 opět připraveny Kartičky poutníka, do nichž je možno získat razítko sv. 

Vavřince – patrona našich nejvyšších českých hor. Krásné putování! 
 

POUŤ KE SV. VAVŘINCOVI VE VRCHLABÍ – NEDĚLE - 13. 8.  

Svatého Vavřince oslavíme také ve Vrchlabí, a to jako obvykle poutní mší svatou 

13. srpna v 9:00. Na závěr bohoslužby budou požehnány přinesené byliny a po jejím 

skončení se mohou návštěvníci kostela těšit na malé pohoštění a Kartičky poutníka. 

Těšíme se na Vás! 
 

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 
 

Proudu milosti nelze klást hráze a Ducha svatého nelze zavřít do klece! 

papež František 
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