
OHLÁŠKY 11. - 25. 2. 2018  
 11. února během nedělních bohoslužeb: 09:00 Vrchlabí, 11:00 Dolní Lánov, 14:00 

Špindlerův Mlýn bude vážně nemocným a seniorům udílena svátost nemocných. 
Zájemci ať se napíší na seznam v zákristii a připraví se přijetím svátosti smíření.  

 V postní době podpořme bohoslovecký seminář sv. Pavla v Ugandě. Dary je možné věnovat 
do kasičky nebo převodem z účtu s poznámkou pro příjemce: dar na misie - Uganda. 

 Každý pátek v postní době se budeme modlit křížovou cestu půl hodiny před 
začátkem mše svaté. Během křížové cesty bude příležitost k svátosti smíření. V Dol. 
Lánově a ve Šp. Mlýně bude křížová cesta také půl hodiny před začátkem mše svaté. 

 Za 30 Kč jsou vzadu v kostele k dispozici Postní brožury se zamyšlením nad 
biblickým textem.  

 Ve středu 21. 2. bude od 16:00 setkání Společenství Zlatého věku ve farní místnosti. 
 Nově také zveme na Setkání nad katechismem formou diskuze 1x za 2 týdny od 

středy 21. 2. od 19:00 ve vrchlabské farní místnosti. 
 Každý pátek od 16:30 do 17:30 mohou všichni zájemci přijít na Povídání o víře do 

farní místnosti ve Vrchlabí. 
 Svatý otec ustanovil pátek 23. února jako zvláštní den modliteb a půstu za mír ve 

světě. Modlitební úmysl se týká všech zemí trpící válečnými konflikty a násilím, 
obzvláště pak Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu. U nás tento úmysl 
připomeneme také v sobotu 24. 2. kající bohoslužbou od 15:00 v kapli na faře ve 
Vrchlabí. 

 V neděli 25. února na mši svaté pro děti si povídáme o sv. Antonínu Poustevníkovi, 
po mši svaté zveme všechny na pohádku před obědem do vrchlabské farní 
místnosti po (asi od 10:15). 

 Filmový dokument Vzpomínky na P. Stanislava Skalského na DVD je za 200 Kč v zákristii. 
 V zákristii jsou k rozebrání nové rozpisy služeb pro úklid kostela a kostelníky. 
 Zveme k modlitbě živého růžence. Přihlášky jsou v kostele i na faře. 
 Ve Špindlerové Mlýně chystáme nové podsedáky do kostelních lavic. Kdo by chtěl 

finančně přispět, jeden stojí přibližně 1.800 Kč a je jich potřeba 19. Velmi děkujeme. 
 Prosíme, přispívejte na zpovědní místnost pro vrchlabský kostel. Vybralo se 

105.505 Kč a zbývá ještě asi 50.000 Kč. Díky! 
 Můžete dávat své úmysly na mši svatou. 

 
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 
 

 Plné důvěry je mé srdce, Bože. Budu tě chválit mezi národy, Hospodine.  

Žalm 2 

http://www.vikariatjilemnice.cz/

