
OHLÁŠKY 20. 02. – 21. 03. 2021 
 Postní brožury za 38 Kč jsou v kostele i na faře, využijte je pro postní modlitbu. 
 Můj postní deníček - sešitek na celou postní dobu je k dispozici v kostele i na faře.  
 V postní době se budeme modlit každý pátek křížovou cestu půl hodiny před 

začátkem mše sv. ve Vrchlabí. Během křížové cesty je příležitost ke svátosti smíření. 
 Od 28. 2. v Dolním Lánově nedělní bohoslužby nebudou a ve Špindlerově Mlýně 

se přesouvají na 11:00. Nedělní večerní bohoslužby ve vrchlabské kapli od 28. 2. 
nebudou. 

 V neděli 28. 2. bude mše svatá se zaměřením na děti a mládež. Děti si s sebou 
mohou přinést sešitky „Moje nedělní album“. 

 Děkujeme všem, kdo jste poslali své oblíbené modlitby. Pro zájemce jsou 
v kostele připraveny kartičky s některými z nich. 

 Pro účast na bohoslužbách využívejte i nadále elektronický rezervační systém.   
 Úmysly na bohoslužby můžete zapisovat do elektronické tabulky nebo nám dejte 

vědět do kanceláře a my je zapíšeme. 
 V postní době podpořme bohoslovecký seminář sv. Pavla v Ugandě. Dary je možné 

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

 Pomozte kněžím v misiích, věnujte 250 Kč na mešní intence pro misie a nechte 
odsloužit mši svatou v misijních zemích na Váš úmysl (dobrý úmysl dárce). Intence 
jsou zde často jediným příjmem, protože kněží nemají žádný plat, žijí z darů 
dobrodinců a navíc pomáhají potřebným i v této těžké době.  

 Některé tipy možností, jak prožít postní dobu, posíláme v příloze těchto ohlášek. 
 Na faře a ve vitrínách kostelů najdete tabulky s čísly účtů, kam můžete přispět.  
 Uvítáme hudebníky a muzikanty pro doprovázení bohoslužeb ve Vrchlabí.  
 Jsme rádi, že nám rozkvétají další růže našeho živého růžence. Jedna růže má 20 

členů a doplňuje teď „okvětní lístky“ pro 3. růži! Přidejte se také k této starobylé 
mariánské modlitbě. Přihlášky a více informací najdete v kanceláři a v kostele. 

 Zájemci o křest a svatbu v letošním roce se hlaste na faře, abychom stihli přípravu. 
 

Zapište si do diáře:  
 21. 2. neděle po mši svaté – Nácvik ministrantů – předposlední neděle v měsíci 
 24. 2. středa 19:00-20:00 – Biblická hodina on-line   
 3. 3., 10. 3., 17. 3., středy 19:00-20:00 – Povídání o víře on-line 
 5. 3. pátek 18:00 Vrchlabí kaple – 1. pátek v měsíci, adorace 

 

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 křehké bytosti, ale umíme se modlit  
a v tom spočívá naše největší důstojnost a naše síla.  

Odvahu! Modleme se v každé chvíli, protože Pán je blízko.  
papež František 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R0FpVQT_e_ydekjsXFakDPGjxYePsyLYYSU5YOqqdGU/edit#gid=493649563
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