
Ohlášky 17. 04. – 09. 05. 2021 
 K letošnímu Roku svatého Josefa jsme připravili putovní sošku sv. Josefa, kterou si mohou 

zájemci půjčovat vždy na týden do svých domovů k modlitbě. U sošky jsou přiložené 

modlitby a přehled možností pro získání plnomocných odpustků.   

 Na Velký pátek 2. 4. se pro křesťany ve Svaté zemi vybralo 2.794 Kč a v neděli 11. 4. na 

pojištění kostelů a církevních budov v naší diecézi 2.467/oprava 3.137 Kč. Dárcům upřímně 

děkujeme! 

 Děkujeme za podporu bohoslovců v Ugandě. Na Květnou neděli se pro ně vybralo 7.338 Kč 

a během postní doby dárci navíc věnovali 20.925 Kč, celkem tedy 28.263 Kč. Na mešní 

intence pro misie přišlo za postní dobu 10.841 Kč. Velké díky za skvělou pomoc! 

 Vážíme si také darů na živé vysílání, celkem jsme od ledna dostali 900 Kč.  

 V neděli 25. 4. je sbírka na kněžský seminář a formaci našich bohoslovců. 

 Bohoslužby jsou slouženy v omezeném počtu osob, využívejte i nadále rezervační systém. 

 Úmysly na bohoslužby zapisujte do elektronické tabulky nebo nám dejte vědět do 

kanceláře a my je zapíšeme. 

 V neděli 25. 4. v 11:00 hodin bude poutní mše svatá v Dolní Branné, tuto neděli nebude 

mše svatá ve Špindlerově Mlýně.  

 Májové pobožnosti – budou na konci nedělních květnových bohoslužeb. 
 Od středy 28. 4. se přesouvají bohoslužby z vrchlabské kaple do kostela sv. Vavřince. 
 Od soboty 8. 5. se sobotní bohoslužby s nedělní platností přesouvají z Vrchlabí do kostela 

sv. Jiří v Dolní Branné. Začátek bohoslužby v 18:00.  
 Vzhledem k současné situaci nás biskup vybízí k přispívání do sbírek i bezhotovostní 

formou. Na nástěnkách najdete tabulky, kam můžete svým darem přispět. 

 Pokud chcete odebírat aktuální informace o dění ve farnosti, sdělte nám svou emailovou 
adresu. V současné době nejvíce informací získáte v elektronické podobě. 

 Přihlaste se do živého růžence v naší farnosti, jedná se o modlitbu desátku růžence denně. 
 Vzkaz pro farníky z Dolního Lánova a okolí: jakmile budete mít zájem obnovit konání 

nedělních bohoslužeb v kostele sv. Jakuba, dejte nám, prosím, vědět do farní kanceláře. 
 Pro farníky, zvláště ty staršího věku platí, že i nadále mohou využít dispenz od účasti na 

nedělní mši svaté. Fyzickou neúčast je možno nahradit domácí bohoslužbou slova 
a duchovním svatým přijímáním nebo sledováním bohoslužeb on-line.  

Zapište si do diáře:  
 14. 04., 21. 4., 5. 5.  středy 19:00-20:00 – Povídání o víře on-line 

 18. 04. neděle po mši svaté – Nácvik ministrantů 

 28. 04. středa 19:00-20:00 – Biblická hodina on-line  

 07. 05. pátek - 1. pátek v měsíci, adorace 
 14. 05. pátek – začíná novéna - 9 denní příprava na Seslání Ducha Svatého 

 29. 05. sobota 18:00 – poutní mše sv. v kapli Panny Marie v Kunčicích – poslední májová  

 04. 06. - 06. 06. – Víkend pro snoubence, Eljon, Špindlerův Mlýn 
 

Živé vysílání bohoslužeb z Vrchlabí: https://farnostvrchlabi.weebly.com/ 
 

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 

 

Víra není jistota. Víra je odvaha žít s nejistotou. Jonathan Sacks 

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

