
OHLÁŠKY 12. 3. - 03. 04. 2022 
 

 V neděli 20. 2. se ve sbírce na Svatopetrský haléř vybralo 10.287 Kč. Všem srdečné díky! 

 V neděli 6. 3. se při sbírce na Ukrajinu vybralo 17.095 Kč. Velmi děkujeme! 

 V neděli 13. 3. je sbírka na celostátní a světové setkání mládeže.  

 V neděli 27. března bude od 10:15 ve vrchlabské farní místnosti další Pohádka před 

obědem. Uvítáme pomoc dobrovolníků s přípravou pohoštění - hlaste se na faře, díky!  

 Zveme k modlitbě živého růžence - jen 1 desátek denně. Nyní se modlíme za Ukrajinu.  

 V postní době podpořme bohoslovecký seminář sv. Pavla v Ugandě. Dary je možné 

věnovat do kasičky nebo na bank. účet s poznámkou pro příjemce: dar na misie - Uganda.  

 Pomozte kněžím v misiích, když necháte odsloužit mši svatou v misijních zemích na Váš 

úmysl (dobrý úmysl dárce) a na tento úmysl věnujete finanční příspěvek. Mešní intence 

pro misie jsou pro místní kněze často jediným příjmem, protože nemají žádný plat a žijí z 

darů dobrodinců. Navíc řeší problémy bídy, hladu i pronásledování, často z přijatých darů 

pomáhají chudým. Pro opravdovou pomoc je dobré na 1 intenci přispět alespoň 250 Kč.  

 Kdo plánujte svatbu nebo křtiny, domluvte se na faře, abychom stihli včas přípravu. 

 Pro přihlášené zájemce bude na faře ve Vrchlabí na Zelený čtvrtek po večerní mši 
svaté dne 14. 4. sederová večeře - dobrá připomínka židovské tradice v souvislosti 
s blížícími se Velikonocemi. Večeře trvá asi hodinu, zájemci hlaste se do 31. 4.    

 V sobotu 2. 4. proběhne v čase 9:00 – 13:00 Postní duchovní obnova s P. Petrem 
Šabakou, více informací na plakátku. Prosíme ženy o pomoc s pohoštěním.   

 V neděli 3. 4. se po mši svaté nahlásí dobrovolníci, kteří chtějí pomáhat s přípravou 
liturgie a číst biblická čtení na Svatý týden. 

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

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

 Vyberte si z akcí střediska Eljon (fara) ve Špindlerově Mlýně - www.eljon.cz. 

 Využijte možnosti a dávejte sloužit mši svatou na své úmysly. Kdo prosí, dostává! 
 

Zapište si do diáře:  

 13. 03. neděle – Benefiční koncert pro Ukrajinu - kostel sv. Vavřince 17:00.  

 každou středu – Povídání o víře - fara Vrchlabí 19:00 

 27. 03. neděle – Pohádka před obědem 

 30. 03. středa – Biblická hodina, fara Vrchlabí od 19:00. 

 31. 03. čtvrtek – Společenství manželských párů – fara Vrchlabí 17:45, program pro 
děti zajištěn  

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

 02. 04. sobota – Postní duchovní obnova - fara Vrchlabí, 9:00 - 13:00. 

 14. 04. čtvrtek – Sederová večeře, fara Vrchlabí 19:00.  

 13. - 15. 05. – Víkend pro snoubence, středisko Eljon, Špindlerův Mlýn 
 

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 

 

Posedlost mocí zotročuje. Nikdy nedělejte kompromisy se zlem. papež František 
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