
OHLÁŠKY 10. - 25. 3. 2018  
 

 V neděli 25. 2. se při sbírce na Svatopetrský haléř vybralo 6.160 Kč.  Všem děkujeme! 
 Srdečně Vás zveme na Postní duchovní obnovu v pátek večer 16. 3. a v sobotu 

dopoledne 17. 3. Host: misionář P. ThLic. Martin Sedloň OMI. Více informací je na 
plakátku. Prosíme ženy o pomoc s pohoštěním. 

 V neděli 18. 3. je sbírka na Pojištění kostelů a dalších církevních budov. 
 Prosíme, přispívejte na zpovědní místnost pro vrchlabský kostel. Zatím se vybralo 

124.012 Kč a chybí ještě asi 28.000 Kč. Na tento účel bude možnost přispět při sbírce 
ve Vrchlabí dne 25. 3. Srdečně děkujeme! 

 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. 

 Ve středu 7. 3. byl ve Vrchlabí na zasedání Zastupitelstva města oficiálně předán 
vrchlabské farnosti dekret čestného občanství města Vrchlabí P. Stanislavu 
Skalskému. Kopie dekretu je vystavena ve vitrínách kostelů. Děkujeme všem, kdo 
celou záležitost jakkoliv podpořili. 

 V úterý 20. 3. se od 17:00 v historickém domě č. p. 222 na náměstí Míru 
v Krkonošském muzeu Správy KRNAP ve Vrchlabí se uskuteční Beseda o misiích s P. 
Jiřím Šlégrem. Beseda bude spojena s videoprojekcí. Více informací na plakátku.  

 Ve středu 21. 3. bude od 16:00 setkání Společenství Zlatého věku ve farní místnosti. 
 Ve středu 21. 3. po mši svaté (asi od 18:30) bude ve farní místnosti setkání týkající se 

přípravy Velikonoc. Všichni jste zváni, aby se zajištění důstojného průběhu obřadů 
včas domluvilo. 

 V sobotu 24. 3. se od 9:00 do 16:00 koná Diecézní setkání mládeže v Hradci 
Králové.  

 Na Květnou neděli 25. 3. si přineste k požehnání ratolesti (kočičky) nebo palmové 
větve. 

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

 Od 1. dubna do konce srpna 2018 bude z důvodu rozsáhlé rekonstrukce uzavřeno 
náměstí Míru ve Vrchlabí. V této souvislosti bude výrazně omezen i přístup do 
kostela a na faru. Děkujeme za pochopení. 

 
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 
 

Každá kapka vody v sobě odráží nebe.  

A co já? 

http://www.vikariatjilemnice.cz/

