
   
 

   
 

OHLÁŠKY 20. 03. – 18. 04. 2021 
 V neděli 28. 2. se na sbírku Svatopetrský haléř vybralo 2.599 Kč. Všem dárcům děkujeme! 
 V neděli 11. 4. bude sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov v diecézi. 
 Na nástěnce je zápis z posledního setkání pastorační rady farnosti. 
 Bohoslužby jsou slouženy v omezeném počtu osob, využívejte nadále rezervační systém. 
 Úmysly na bohoslužby můžete zapisovat do elektronické tabulky nebo nám dejte vědět do 

kanceláře a my je zapíšeme. 
 V neděli 21. 3. se po mši svaté zastavte v zákristii, abychom rozdali čtení na Svatý týden. 
 Ve čtvrtek 25. 3. po mši svaté bude setkání, kde si rozdělíme další úkoly potřebné pro 

přípravu velikonočních obřadů. Přijďte, prosím, všichni, kdo můžete jakkoliv pomoci, aby 
se zajištění důstojného průběhu obřadů včas domluvilo. Uvítáme hodně ministrantů. 

 V sobotu 27. 3. začne sčítání lidu. Naši biskupové nás vyzývají, abychom se přihlásili ke své 
církvi: „Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků se 
ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu.“ 

 Na Květnou neděli bude mše sv. se zaměřením na děti. Přineste si k požehnání kočičky a 
palmové větve. Budou k dispozici i vzadu v kostele. Zároveň se mění čas ze zimního na 
letní; nezapomeňte si posunout čas ze soboty 27. na neděli 28. 3. o jednu hodinu dopředu. 

 Na Květnou neděli bude sbírka na bohoslovecký seminář sv. Pavla v Ugandě. Dary je 
možné věnovat také do kasičky nebo převodem z účtu s poznámkou pro příjemce: dar na 
misie - Uganda. Kolik co u nich stojí: 50 kg pytel mouky 1.000 Kč, sele 500 Kč, slepice 130 Kč, 
Bible 200 Kč, 1 jídlo 100 Kč, 1 vejce 3 Kč, rok studia 1 studenta 27.000 Kč. Díky Vaši štědrost!  

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

 Velký pátek je dnem přísného postu od masa, je dovoleno se najíst 1x dosyta.  
 Na Velký pátek můžete přispět do kasičky vzadu v kostele na křesťany ve Svaté zemi. 
 Na Bílou sobotu bude možnost adorace u Božího hrobu. Zapište se, prosím, do přehledu, 

který je vzadu za lavicemi. Večer dostanete jako dárek velikonoční svíce - paškálky. Kdo se 
nedostane na bohoslužbu, může si pro svíčku přijít na faru. Obřady začnou před kostelem 
ve 20:00 žehnáním ohně a velikonoční svíce. Přineste si nádoby na svěcenou vodu. 

 V neděli Zmrtvýchvstání Páně budou při bohoslužbách žehnány přinesené velikonoční pokrmy.  
 Přihlaste se do živého růžence v naší farnosti, jedná se o modlitbu desátku růžence denně.  
 

Zapište si do diáře:  
 21. 3., 18. 4. neděle po mši svaté – Nácvik ministrantů 
 24. 3., 14. 4.  středy 19:00-20:00 – Povídání o víře on-line 
 31. 3.  středa 19:00-20:00 – Biblická hodina on-line  
 2. 4. Velký pátek 15:00 Vrchlabí kostel - a zároveň 1. pátek v měsíci 

 

Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1, 
tel.: 499 422 899, 731 645 349, e-mail: kancelar@farnostvr.info, ww.vikariatjilemnice.cz 

 

Pán chce, abychom byli zachránění a stali se živým chrámem jeho lásky,  
v bratrství, ve službě a v milosrdenství.  

papež František 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R0FpVQT_e_ydekjsXFakDPGjxYePsyLYYSU5YOqqdGU/edit#gid=493649563
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R0FpVQT_e_ydekjsXFakDPGjxYePsyLYYSU5YOqqdGU/edit#gid=869905395

