
Ohlášky 08. 05. – 30. 05. 2021 
 V neděli 25. 4. se u nás vybralo na kněžský seminář a formaci našich bohoslovců 5.765 Kč. Děkujeme!  

 Májové pobožnosti k Panně Marii jsou v měsíci květnu na závěr nedělních bohoslužeb. 
 Každý květnový den v 18:00 se můžeme přidat s papežem Františkem k maratonu modlitby 

růžence s prosbou za ukončení pandemie a obnovení společenských a pracovních aktivit. 
 Úmysly na bohoslužby pište do elektron. tabulky Intence nebo nám dejte vědět do kanceláře, 

a my je zapíšeme. 

 V neděli 9. 5. proběhne dveřní sbírka na pronásledované křesťany, prosíme o podporu. 
 Od neděle 16. 5. budou nedělní bohoslužby v Dol. Lánově od 11:00 a ve Šp. Mlýně od 14:00.  

 Farníci, kteří se nebudou moci z vážného důvodu zúčastnit bohoslužeb v neděli 16. 5., kdy 

odevzdáváme do volební schránky lístky se jmény navrhovaných kandidátů v rámci voleb nové 

pastorační rady, mají ještě následující možnost: od pondělí 10. 5. do pátku 14. 5. (8:00-17:00) 

můžete na prázdný lístek napsat jména svých kandidátů (pro Vrchlabí max. 5 kandidátů a pro 

kostely, kam kněz dojíždí 1 kandidáta), vložit do obálky a dát do poštovní schránky na faře ve Vrchlabí. 

 Pozvěte k sobě domů na týden putovní sošku sv. Josefa a využijte přiložené kartičky k modlitbě 
pro získání plnomocných odpustků. Pište se na seznam v kostele. Soška putuje do prosince. 

 V kostele jsou pro Vás připraveny kartičky Oblíbené modlitby II. ke sv. Josefovi.  
 Zájemci o křest a svatbu hlaste se v kanceláři, abychom domluvili přípravu. Snoubenci mohou 

využít víkendovou přípravu 4. 6. - 6. 6. na Eljonu (fara) ve Špindlerově Mlýně. 
 Přihlaste se do živého růžence v naší farnosti, jedná se o modlitbu desátku růžence denně. 

 Uvítáme pomoc brigádníků i dobrovolníků, abychom mohli v době prázdnin otevřít kostel 
ve Vrchlabí návštěvníkům. Zájemci, hlaste se v kanceláři.  

 Plánujeme brigádu (úklidové a pomocné práce) na faře v Dolním Lánově. Termín 
přizpůsobíme možnostem dobrovolníků. Předem děkujeme za pomoc.  

 Od 17. do 22. 5. je P. Jiří Šlégr na duchovním cvičení. V případě potřeby ho zastupuje P. Ivo 
Kvapil, Jablonec nad Jizerou, e-mail: ivo.kvapil@wo.cz, tel.: 737 407 587. 

 

Zapište si do diáře:  
TERMÍNY VOLEB PASTORAČNÍ RADY 2021:   
 neděle 2. 5. - 16. 5. - návrhy kandidátů *neděle 23. 5. - prezentace kandidátů na nástěnce  

 neděle 30. 5. - vlastní volba kandidátů *neděle 6. 6. - vyhlášení výsledku voleb    

 12. 5., 19. 5., středy 19:00-20:00 – Povídání o víře on-line  

 13. 5. čtvrtek po mši svaté v 18:45 - setkání pastorační rady 

 14. 5. pátek - začíná novéna 9-denní příprava na Slavnost seslání Ducha Svatého 

 23. 5. neděle po mši svaté – Nácvik ministrantů 

 26. 5.  středa 19:00-20:00 – Biblická hodina on-line  

 28. 5. pátek – Noc kostelů – otevření kostelů veřejnosti: Vrchlabí, Dolní Branná a Šp. Mlýn 
 04. 06. - 06. 06. – Víkend pro snoubence, Eljon (fara), 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 

Stát se svatým, znamená stát se plněji sám sebou, tím, jakého mne chce mít Bůh, a nikoli 
kopií. Pokud někoho kopíruješ, připravuješ zemi, ale také nebe, o to, co nemůže nabídnout 

nikdo jiný než právě ty.  
papež František 

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

