
OHLÁŠKY 27. 4. – 26. 5. 2019 
 

 V neděli 7. 4. se na bohoslovecký seminář sv. Pavla v Ugandě vybralo 25.000 Kč. Velké 
díky za Vaši štědrost!   

 Dne 14. 4. se na pastorační aktivity  v diecézi vybralo 4.118 Kč. Všem děkujeme!  
 Děkujeme těm, kdo pomohli s úklidem, pohoštěním a zajištěním důstojného průběhu 

velikonočních obřadů.  
 Berte si svěcenou vodu ze křtitelnice vrchlabského kostela do svých domovů. 
 Do konce měsíce dubna je možnost pomoci kněžím v semináři v Zambii, nechte 

odsloužit mši svatou na Váš úmysl (dobrý úmysl dárce) a na 1 intenci přispějte 
alespoň 250 Kč. Tyto mešní intence pro misie jsou pro místní kněze často jediným 
příjmem.  

 Ve čtvrtek 2., 16. a 30. 5. po vrchlabské večerní mši svaté, zveme na modlitební 
setkání Chvíle chval. Do 19:00 (asi 20 minut) zpíváme a chválíme Pána před 
svatostánkem.  

 Během adorace na první pátek v měsíci 3. května po mši svaté v 18:00 v kostele 
budeme používat k modlitbě vonné oleje nebo balzám k mazání jednotlivých částí 
těla. Můžete si přinést svůj vlastní olej určený pro zevní použití k požehnání. 

 Od soboty 4. 5. se sobotní bohoslužby s nedělní platností přesouvají z Vrchlabí do 
kostela sv. Jiří v Dolní Branné. Začátek bohoslužby v 18:00. 

 Od pondělí 6. 5. do soboty 11. 5. je P. Jiří Šlégr na dovolené. V případě potřeby ho 
zastupuje P. Ivo Kvapil, Jablonec nad Jizerou, e-mail: ivo.kvapil@wo.cz, tel.: 737 
407 587. 

 V neděli 12. 5. je sbírka na kněžský seminář a formaci našich bohoslovců. 
 Ve čtvrtek 16. 5. po mši svaté od 19:00 bude ve farní místnosti setkání pastorační 

rady.   
 V neděli 28. 4. a 26. 5. zveme nejen děti na pohádku před obědem do vrchlabské 

farní místnosti po dětské mši svaté. Budeme probírat z Misálku nejen pro děti (otázky 
a odpovědi str. 41-44 a 44-49). 

 Hledáme brigádníky do kostela sv. Vavřince na červenec a srpen 2019.  
 Zapište si do diáře:  úterý 30. 4. Opékání na farní zahradě 19:00, středa 1. 5. pouť 

Dolní Dvůr 10:00, sobota 4. 5. – 16. Motorkářské požehnání 12:00, pátek 24. 5. 
Noc kostelů, sobota 25. 5. – pouť v kapli v Kunčicích, sobota 1. 6. nocování na 
faře, neděle 9. 6. farní den a první svaté přijímání, setkání farníků. 

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 
 

Modleme se a dejme se do práce,  
aby Bible nestála v knihovně mezi mnoha dalšími knihami, které o ní mluví,  

ale konala svůj běh cestami tohoto světa a utábořila se tam, kde žijí lidé. 
papež František  
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