
OHLÁŠKY 20. 2. - 13. 3. 2022 
 

 Ve čtvrtek 3. 2. proběhlo setkání Pastorační rady, zápis naleznete ve vitríně. 

 V neděli 20. 2. bude sbírka na Svatopetrský haléř a 13. 3. na Celostátní setkání mládeže 

v Hradci Králové a Světové dni mládeže v Lisabonu. 

 V neděli 20. února zveme nejen děti a jejich blízké na Pohádku před obědem do 

vrchlabské farní místnosti. Uvítáme pomoc dobrovolníků s přípravou pohoštění.  

 Na Popeleční středu 2. 3. začíná přísným postem příprava na Velikonoce. V postní 

době budou křížové cesty v pátek (obvykle v kostele) ve Vrchlabí a v neděli v Dolním 

Lánově půl hodiny před začátkem mše svaté. Během křížové cesty lze jít ke svátosti 

smíření. 

 V postní době přispějme finančním darem chudým, kteří naši pomoc potřebují. 

Podpořme i letos bohoslovecký seminář 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 1 studenta 27.000 Kč. Díky Vaši štědrost! 

 Pomoci můžete také tím, že dáte sloužit mše svaté na váš úmysl kněžími v misiích, pro 

které jsou intence často jediným příjmem. Žijí z darů dobrodinců, nemají plat, a přesto 

pomáhají potřebným kolem sebe. Obvyklá částka je alespoň 250 Kč na 1 intenci. Dary 

je možné věnovat do kasičky nebo převodem z účtu (přehledy účtů jsou ve vitrínách). 

Do zprávy pro příjemce uveďte požadovaný počet odsloužených mší. 

 Hledáme dobrovolníky na úklid kostela, obsluhu kamery a TV monitoru, hudebníky       

a zpěváky, další ministranty a kostelníky. Díky všem, kdo již pomáhají! 

 Zveme k modlitbě živého růžence - jen 1 desátek denně. Přihlášky jsou v kostele i na faře. 

 Můžete dávat své úmysly na mši svatou. 

 Postní brožury – budou k dispozici vzadu v kostele a v kapli před postní dobou. 

 V sobotu 2. 4. plánujeme Postní duchovní obnovu s P. Petrem Šabakou. Podrobnosti 

na plakátku. Je to Den pro Pána! Prosíme ženy o pomoc s přípravou pohoštění. 
 

Zapište si do diáře:  

 20. 02. neděle – Nácvik ministrantů, po mši svaté předposlední neděli v měsíci. 

 20. 02. neděle – Pohádka před obědem 

 23. 02. středa – Biblická hodina, fara Vrchlabí od 19:00. 

 04. 03. pátek – 1. pátek v měsíci, návštěvy nemocných, křížová cesta, adorace 

 02. 04. sobota – Duchovní obnova s Petrem Šabakou, fara Vrchlabí. 
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Možnost odpuštění je lidským právem.  
Všichni máme právo na odpuštění, pokud o ně požádáme.  

papež František 
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