
OHLÁŠKY 7. 5. – 28. 5. 2017  
 Sbírky: Neděle 23. 4. Vrchlabí 2.684 Kč; Špindlerův Mlýn 581 Kč; Dolní Lánov 

220 Kč. Neděle 30. 4. Vrchlabí 3.926 Kč; Špindlerův Mlýn 1.554 Kč; Dolní Branná 
1.200 Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme! 

 V neděli 7. 5. se koná sbírka na kněžský seminář a formaci našich bohoslovců. 
 Během měsíce května se nebude scházet ve svém obvyklém čase Společenství zlatého 

věku (každé úterý od 17:00 připravují májové pobožnosti). 
 V týdnu od 7. 5. začínají v naší farnosti volby do Pastorační rady farnosti. Do neděle 

21. května můžete navrhovat své kandidáty: volič na prázdném lístku vzadu 
v kostele napíše jména svých kandidátů (na jednom kandidátském lístku může být 
maximálně 5 jmen kandidátů) a vhodí jej do volební schránky. Více informací na 
nástěnce. 

 V pátek 19. 5. v 19:00 pokračuje na vrchlabské faře příprava párů, které se chtějí 
připravovat na přijetí svátosti manželství. Kdo plánujete letos svatbu, přihlaste se na faru. 

 Od 15. do 20. 5. je P. Jiří Šlégr na duchovních cvičeních. V případě potřeby ho 
zastupuje P. Ivo Kvapil, Jablonec nad Jizerou, tel.: 737 407 587,  
e-mail: ivo.kvapil@wo.cz. 

 Májové pobožnosti slavíme ve všech kostelích vždy na závěr nedělních bohoslužeb. 
V kostele sv. Vavřince ve Vrchlabí jsou májové také každé úterý od 17:00. 

 V pátek 26. 5. bude od 17:00 v kostele sv. Vavřince Fatimský den – plakát na nástěnce. 
 V sobotu 27. 5. bude od 18:30 v kapli Panny Marie v Kunčicích nad Labem mše svatá 

a májová pobožnost. Opět můžete získat do kartiček poutníka razítko z místní kaple. 
 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. 
 Středisko Eljon ve Špindlerově Mlýně Vás zve 12. - 14. 5. 2017 na „pečící víkend“. 
 Hledáme brigádníky na letní prázdniny do kostela sv. Vavřince. 
 Na nástěnkách jsou vyvěšeny pozvánky na Diecézní setkání ministrantů  

(27. 5. v Dobrušce) a na dětský prázdninový tábor organizovaný ŘKF Vysoké Mýto 
(1. - 15. 7. v Deštném v Orlických horách). 

 

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 

 

Pro věřícího je jediným přípustným extremismem láska. 
papež František 
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