
OHLÁŠKY 7. 4. – 22. 4. 2018  
 
 Děkujeme těm, kdo pomohli s úklidem, pohoštěním a zajištěním důstojného průběhu 

velikonočních obřadů.  
 Díky za podpoření Otevřeného dopisu obou komor Parlamentu ČR ve věci azylu čínských 

křesťanů, odeslali jsme 90 podpisů. Sešlo se celkem přes 10 000 podpisů, které byly 
odevzdány do senátu i sněmovny. 

 V neděli 25. 3. se na zpovědní místnost vybralo 4.908 Kč. Dostali jsme ještě 
9.530 Kč. Chybí tedy již jen necelých 14.000 Kč. Zpovědní místnost už ve 
vrchlabském kostele využíváme, ve staré zpovědnici se již nezpovídá. Těm, kdo 
přispěli a ještě chtějí přispět na účet či do kasičky za lavicemi v kostele, srdečně 
děkujeme!  

 Na bohoslovecký seminář v Ugandě jsme v letošním roce přijali 64.660 Kč. Za tolik 
potřebnou pomoc jménem bohoslovců a vedení semináře upřímně děkujeme. 

 Na nové podsedáky do kostelních lavic ve Špindlerové Mlýně zatím přispěli dárci 
4.000 Kč. Jeden stojí přibližně 1.800 Kč a je jich potřeba 19. Děkujeme za podporu. 

 V neděli 15. 4. se koná Národní sbírka ČBK na repatriaci migrantů do zemí 
Středního východu. 

 V neděli 22. 4. je sbírka na kněžský seminář a formaci našich bohoslovců. 
 Berte si svěcenou vodu ze křtitelnice vrchlabského kostela do svých domovů. 
 Pokud víte o dospělých, kteří uvažují o přijetí svátosti křtu, dejte nám vědět do farní 

kanceláře. Postupně začne jejich roční příprava. Modleme se na tento úmysl. 
 Ve středu 18. 4. bude od 16:00 setkání Společenství Zlatého věku ve farní místnosti. 
 Setkání nad katechismem je ve středu 18. 4. od 19:00 ve farní místnosti. 
 Hledáme brigádníky do kostela sv. Vavřince na červenec a srpen 2018. 
 Od soboty 28. 4. se sobotní bohoslužby s nedělní platností přesouvají z Vrchlabí 

do kostela sv. Jiří v Dolní Branné. Začátek bohoslužby v 18:00. 
 

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 

 

 

A toto je svatost: jednat jako jednal Kristus!   

papež František 

http://www.vikariatjilemnice.cz/

