
OHLÁŠKY 29. 2. - 29. 3. 2020 
 

 V neděli 23. 2. se na Svatopetrský haléř u nás vybralo 8 589 Kč. Všem dárcům děkujeme. 

 Postní brožury – jsou k dispozici vzadu v kostele a ve farní kapli za 32 Kč.  

 Každý pátek (v Dolním Lánově v neděli) procházíme půl hodiny před začátkem mše 
svaté ve Vrchlabí křížovou cestu. Během této modlitby je příležitost k svátosti smíření.   

 Podpořme jako postní skutek chudé bohoslovce v semináři sv. Pavla v Ugandě. Dary je 
možné věnovat do kasičky nebo převodem na č. účtu 1187204349/0800 s poznámkou 
pro příjemce: dar na misie Uganda. Na požádání rádi vystavíme potvrzení pro daňové účely. 
Kolik co u nich stojí: prase 500 Kč, slepice130 Kč, 50 kg pytel kukuřičné mouky 1.000 Kč, 
1 jídlo 100 Kč, Bible 200 Kč, 1 vejce 3 Kč, rok studia 1studenta 27.000 Kč. Díky Vaši štědrost! 

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

 U příležitosti 100. výročí narození arcibiskupa Karla Otčenáška se připravuje diecézní 
stolní kalendář pro rok 2021, cena 69 Kč, k odběru bude v červnu. Kdo má zájem, 
napište se do 15. 3. do seznamu vzadu v kostele nebo na faře. 

 Pro přihlášené zájemce bude na faře ve Vrchlabí na Zelený čtvrtek po večerní mši svaté 
dne 9. 4. sederová večeře. Je to dobrá připomínka židovské tradice v souvislosti 
s blížícími se Velikonocemi. Večeře trvá asi hodinu, zájemci hlaste se nejpozději do 26. 3. 

 Od 20. do 22. 3. se koná akce pro mladé muže ve věku 15 až 30 let Postní Tammím.  
Na akci zvou bohoslovci do Prahy. Kontakt je v kanceláři.   

 V sobotu 28. 3. proběhne Duchovní obnova s biskupem Karlem Herbstem. Je dobré zajet 
na hlubinu, do Velikonoc zbývá 14 dní. Prosíme ženy o pomoc s pohoštěním.  

 Každý čtvrtek po mši svaté hrajeme a zpíváme Pánu asi 15 minut během Chvíle chval. 

 Modlitba živého růžence pomáhá konat dobro ve světě. Přidejte se každý den jedním 
desátkem růžence. Přihlášky jsou v kostele i na faře.  

 O Velikonocích se křtí dospělí. Zveme zájemce o přijetí křtu a ty, kdo si chtějí prohloubit 
základy křesťanství, každou středu od 18:45 na vrchlabskou faru na Povídání  o víře. 

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

 Dávejte úmysly na mši svatou, zapisujte si je do kalendáře v kostele či na faře. 
 Zapište si do diáře:  

 06. 03. pátek – 1. pátek v měsíci, návštěvy nemocných, křížová cesta s dětmi na faře, 
   po mši svaté adorace 

 10. 03. úterý –  Společenství manželských párů v 18:00 s hlídáním dětí! 

 11. 03. středa – Společenství zlatého věku od 16:00 ve farní místnosti. 

 22. 03. neděle – Nácvik ministrantů, po mši svaté předposlední neděli v měsíci. 

 25. 03. středa – Biblická hodina, fara Vrchlabí od 18:45. 

 28. 03. sobota – Duchovní obnova s biskupem Karlem Herbstem, fara Vrchlabí. 

 29. 03. neděle – Mše svatá pro děti a mládež a pohádka před obědem. 

 01. 04. středa – Příprava Velikonoc, fara Vrchlabí od 18:45 po mši sv. ve farní místnosti. 
 

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 

Jsme drahocenný prach, předurčený žít navždy. Jsme zem, nad níž Bůh rozklenul svoje nebe. 
papež František 
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