
OHLÁŠKY 23. 2. – 17. 3. 2019 
 

 V neděli 24. února zveme nejen děti a jejich blízké na pohádku před obědem 
do vrchlabské farní místnosti po dětské mši svaté.  

 V neděli 24. února je sbírka Svatopetrský haléř.  
 Zájemci, kteří by chtěli připravit pohoštění na pohádku před obědem, hlaste se, 

prosím, na faře. Děkujeme. 
 Zápis z jednání Pastorační rady je ve vitrínách kostelů. 
 Za 32 Kč jsou vzadu v kostele k dispozici Postní brožury.  
 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.  
 Můžete také pomoci kněžím v misiích, když necháte odsloužit mši svatou v misijních 

zemích na Váš úmysl (dobrý úmysl dárce) a na tuto odslouženou mši zaslat finanční 
příspěvek. Tyto mešní intence pro misie jsou pro místní kněze často jediným 
příjmem, protože nemají žádný plat a žijí z darů dobrodinců. Navíc řeší problémy 
bídy, nemocí, hladu i pronásledování a často z přijatých darů pomáhají chudým. Pro 
opravdovou pomoc je dobré na 1 intenci přispět alespoň 250 Kč. Do zprávy pro 
příjemce uveďte požadovaný počet odsloužených mší. Takto konkrétně můžeme 
poslat pomoc například do semináře v Zambii.  

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

 Zveme na manželské večery - Dejte si spolu rande. Osm setkání, každé s příjemnou 
večeří pro dva při svíčkách - jako na rande. Součástí je praktická promluva, video, 
manželé sami v páru diskutují téma večera v dotazníku z příruček. Předpokládané 
zahájení kurzu ve Vrchlabí v druhé polovině března nebo v dubnu 2019. Více na 
letáčku, email: RandeVrchlabi@gmail.com, https://randevrchlabi.weebly.com/ 

 Na letáčku je přehled letošních akcí střediska Eljon (fara) ve Špindlerově Mlýně.   
 V neděli 24. března je sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov.  
 Abychom zmapovali, kolik a jakých máme společenství ve farnosti, prosíme, aby 

zástupci za jednotlivá společenství kontaktovali farní kancelář. Děkujeme.  
 Zveme k modlitbě živého růžence. Přihlášky jsou v kostele i na faře. 
 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 

 
 

Hladovění po lásce zakoušíme všichni a není hledáním něčeho neexistujícího,  
ale pozváním k poznání Boha, který je otcem. 

papež František 
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