
OHLÁŠKY 9. 2. – 1. 3. 2020 
 Ve čtvrtek 6. 2. proběhlo setkání Pastorační rady, zápis naleznete ve vitríně. 

 Statistické údaje úkonů duchovní správy za loňský rok: počet křtů – 9 dětí a 1 dospělý; počet 

dětí docházejících na náboženství – celkem 23 v čtyřech skupinách; 1. svaté přijímání – 19; 

počet uzavřených manželství - 9; svátost nemocných – 59; pohřby – 11.  

 V úterý 11. 2. od 9:00 si můžete poslechnout v pořadu Kafemlýnek na radiu Proglas pořad 

s názvem „Manželství jako dar a práce“, kde P. Šlégr bude vycházet ze své dlouholeté 

pastorační péče o manželské páry a rodiny. 

 V neděli 23. února proběhne sbírka Svatopetrský haléř. 

 Zveme k modlitbě živého růžence. Přihlášky jsou v kostele i na faře.  

 Každý čtvrtek se po mši svaté zastavujeme na chvíli před svatostánkem a chválíme Pána za 
Jeho dobrotu a vše, co nám dává. Přijďte na Chvíli chval. Kdo chválí, ten září. 

 Zájemci o přijetí křtu a ti, kdo si chtějí prohloubit základy křesťanství, jsou zváni každou 
středu od 18:45 na faru ve Vrchlabí na Povídání  o víře. 

 Je možné dávat úmysly na mši svatou, zapisujte si je do kalendáře v kostele či na faře. 

 Na letáčku je přehled letošních akcí střediska Eljon (fara) ve Špindlerově Mlýně. 

 V postní době se budeme modlit každý pátek křížovou cestu půl hodiny před začátkem mše 

svaté ve Vrchlabí. Během křížové cesty bude příležitost k svátosti smíření.  

V Dolním Lánově je křížová cesta půl hodiny před začátkem nedělní mše svaté.  

 Podpořme bohoslovecký seminář sv. Pavla v Ugandě jako postní skutek. Dary je možné 

věnovat do kasičky nebo převodem z účtu s poznámkou pro příjemce: dar na misie - Uganda. 

 Velikou pomocí pro kněze v misiích jsou mešní intence. Je to často jejich jediný zdroj příjmů. 

V postní době jim můžeme takto pomoci. Obvyklá částka je alespoň 250 Kč na 1 intenci. Dary 

je možné věnovat do kasičky nebo převodem z účtu. Do zprávy pro příjemce uveďte 

požadovaný počet odsloužených mší.   

 Hledáme dobrovolníky na úklid kostela a do ministrantské služby. Díky všem, kdo již pomáhají!   

 Postní brožury – budou k dispozici vzadu v kostele za 32 Kč.  

 Duchovní obnovu v letošním postním období povede v sobotu 28. 3. od 9:00 hodin Mons. 

Karel Herbst SDB,  emeritní pomocný biskup pražský a salesián, během komunismu jeden 

z hlavních organizátorů salesiánských chaloupek. Podrobný program bude na plakátku. 

 Zapište si do diáře:  

 13. 02. středa – Společenství zlatého věku od 16:00 ve farní místnosti. 

 16. 02. neděle – Nácvik ministrantů, po mši svaté předposlední neděli v měsíci. 

 22. 02. sobota – Společenský večer Vavřineček, 19:30, Společenský dům Jilm Jilemnice. 

 23. 02. neděle – Mše svatá pro děti a mládež a pohádka před obědem. 

 26. 02. Středa – Biblická hodina, fara Vrchlabí od 18:45. 
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Kdo málo potřebuje, nikdy se nedostane do situace, že by mnoho postrádal. 
Plútarchos  
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