
OHLÁŠKY 9. – 24. 6. 2018  
 Na pastorační aktivity naší diecéze se v neděli 20. 5. v naší farnosti vybralo 4.809 Kč. 

Všem děkujeme! 
 Na zpovědní místnost se již potřebná částka vybrala, všem dárcům velmi děkujeme! 
 Zápis z poslední pastorační rady je k dispozici ve vitríně v kostele. 
 Od června už v naší farnosti nepracuje Mgr. Kateřina Kuříková, která zde učila 

náboženství.  
 Děkujeme též všem, kdo se zapojili do přípravy a průběhu Farního dne v neděli 3. 6.  
 Povídání o víře bude ve čtvrtek 21. 6. od 18:45 ve farní místnosti. 
 Zveme všechny děti na společné přespávání na faře v sobotu 23. 6. od 17:00 do 

neděle 24. 6. do 9:00, kdy bude mše sv. pro děti a pohádka před obědem. Na 
programu bude spousta her, noční bojovka, opékání, hezký film a společně strávený 
čas. Zájemci ať se přihlásí nejpozději do pátku 22. 6. Moc se na Vás všechny těšíme!  

 V neděli 24. 6. zveme všechny na pohádku před obědem do farní místnosti. Při mši 
svaté pro děti (9:00 Vrchlabí) budeme probírat sv. Jana Křtitele. 

 Zveme Vás na poutní mši svatou ke svatému Petru do Špindlerova Mlýna v neděli 
24. června od 14:00. Kromě vystoupení Vrchlabského chrámového sboru se můžete 
těšit na tradiční koláčky, pohoštění a posezení na faře, na razítko se sv. Petrem do 
kartiček poutníka. Těšíme se na Vás!  

 Hledáme brigádníky do kostela sv. Vavřince na červenec a srpen 2018. Termín je 
třeba domluvit předem v kanceláři.  

 K dispozici jsou diecézní stolní kalendáře na rok 2019 za 69 Kč. Na koho nevyjde, 
může si objednat. 

 Zájemci, kteří by chtěli pomoci s pohoštěním během Pohádky před obědem, se 
mohou přihlásit na faře.  

 Přihlaste se i Vy, kdo byste chtěli připravit adoraci během prvních pátků v měsíci. Je 
dobré, když se na přípravě adorací vystřídají různé farní skupiny, společenství i rodiny. 

 Prosíme rodiče, aby přihlásili své děti na výuku náboženství ještě před začátkem 
prázdnin. Přihlášky jsou k dispozici v kostele i na faře. Výuka bude probíhat ve 
stejných termínech jako letos. Podle počtu a věku přihlášených se případě ještě další 
možnosti doplní.   

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 

 
 

Jak Bůh projevuje lásku? Ve velikých věcech? Nikoli.  

Umenšuje se stále víc až k malým projevům něhy a dobroty.  

Činí se malým. Přibližuje se.   

papež František 

http://www.vikariatjilemnice.cz/

