
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST -DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ 
PLÁNOVANÉ AKCE ČERVEN – 15. ČERVENEC 2020 
 

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ BOHOSLUŽEB –  každou neděli v 9:00 
Sledujte přímé přenosy bohoslužeb z Vrchlabí - kostel sv. Vavřince: www.farnostvrchlabi.weebly.com 
 

ŽEHNÁNÍ KAPLIČKY NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – sobota 6. 6.  
Přijďte na žehnání kapličky (Hořejší Vrchlabí, Horská 496), kterou opravili motorkáři. Sejdeme se 6. 6. 
v 16:00 hodin za dodržení hygienických předpisů (rozestupy, roušky a maximální účast 100 lidí). 
 

SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ – pondělí 8. 6. – čtvrtek 11. 6.   
Zveme na oblíbený pobyt určený pro zdravotníky a pečující osoby. Akce se koná v centru Eljon ve 
Špindlerově Mlýně, více informací najdete na www.eljon.cz. Těšíme se na Vás! 
 

NOC KOSTELŮ – pátek 12. 6.  
Letos jen kostel sv. Petra ve Špindlerově Mlýně se otevře akci Noc kostelů. Více: www.nockostelu.cz    
 

VÍKEND PRO SNOUBENCE – pátek 12. 6. – neděle 14. 6.  
Cílem víkendového kurzu na Eljonu je bližší a bezprostřední příprava na život v manželství, jehož 
základem je křesťanský pohled na manželství a rodinu. Zaměříme se na partnerský vztah, odpovědné 
rodičovství, výchovu dětí, manželskou lásku a sexualitu, zásnuby, manželský slib, průběh svatebního 
obřadu apod. Využijte nabídky nebo pozvěte do Špindlerova Mlýna své známé. Více na www.eljon.cz. 
 

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – neděle 14. 6.  
Připomeňme si Boží obdarování v podobě pravého nebeského pokrmu při mši svaté s eucharistickým 
průvodem ke čtyřem oltářům a modlitbou: 1) za biskupy, kněze a zasvěcené osoby 2) za křesťanské 
rodiny 3) za veřejné záležitosti a 4) na poděkování. Bohoslužba bude tuto neděli pouze ve Vrchlabí, 
v kostele sv. Vavřince od 9:00. Děti si mohou připravit květy do průvodu.  
 

POUŤ KE SV. PETRU DO ŠPINDLEROVA MLÝNA – neděle 21. 6.  
V neděli 21. 6. od 14:00 Vás zveme do kostela sv. Petra ve Špindlerově Mlýně na poutní bohoslužbu 
a poté na sousedské posezení na faře. Do kartičky poutníka můžete získat razítko ze Špindlerova Mlýna.  
 

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA SV. VAVŘINCE VE VRCHLABÍ – neděle 28. 6.  
Při bohoslužbě v 9:00 si připomeneme výročí posvěcení kostela sv. Vavřince, poděkujeme spolu 
s dětmi za uplynulý školní rok a poprosíme o požehnání pro dobu letních prázdnin. Děti, které 
vyplňovaly Postní cestu, dostanou odměnu. Na všechny se moc těšíme! 
 

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE, PATRONŮ EVROPY – neděle 5. 7.  
Poděkujme spolu v kostele sv. Vavřince od 9:00 za dar víry, kterou nám přinesli sv. Cyril a Metoděj. 
 

POVÍDÁNÍ O VÍŘE – každou středu 18:45-19:45  
Zveme na vrchlabskou faru, kde se věnujeme otázkám víry v Boha, katechismu katolické církve a Bibli.  
 

SBÍRKA NA OPRAVU STŘECHY KOSTELA SV. JAKUBA V DOLNÍM LÁNOVĚ  
Prosíme o finanční dary na nutnou opravu historicky cenného kostela sv. Jakuba. Němečtí krajané 
založili v Německu účet v EUR, kam je možné přispět. Zprostředkovatelem je p. Boková z Infocentra 
Lánov. Finanční dary v českých korunách lze posílat na č. účtu: 1096020309/0800, variabilní symbol 
999, do poznámky pro příjemce uveďte: Dar kostel. Rádi vystavíme potvrzení pro daňové účely.  
Za Vaše dary upřímně děkujeme! 
 

Římskokatolická farnost-děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1, tel.: 499 422 
899, 731645349; e-mail: kancelar@farnostvr.info, www.vikariatjilemnice.cz 
 

Bůh je nenáviděn, ale nezná nenávist. Zná pouze lásku. K tomuto Bohu se modlíme. papež František 
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