
OHLÁŠKY 2. 4. - 24. 4. 2022 
 Na Květnou neděli 10. 4. proběhne sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov. 

 Připravili jsme pro Vás nový farní web www.farnostvrchlabi.eu, kde najdete vše 
přehledně, i letošní slavení Velikonoc.  

 Na Květnou neděli 10. 4. si přineste k požehnání ratolesti (kočičky nebo palmové větve), 
které budou k dispozici případně i vzadu v kostele. 

 V neděli 17. 4. je sbírka na bohoslovecký seminář sv. Pavla v Ugandě. Dary lze věnovat 
převodem z účtu s poznámkou pro příjemce: dar na misie - Uganda. Studuje zde 220 
seminaristů ze 17 diecézí Ugandy. Pomoc velmi to potřebují! Pro příklad uvádíme, kolik co u 
nich stojí: Prase (sele) 500 Kč, slepice 130 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! 

 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, kněží nemají plat, žijí z darů dobrodinců a pomáhají potřebným.  

 Velký pátek 15. 4. je den přísného postu od masa a je dovoleno se najíst jen 1x dosyta. 
V tento den můžete přispět almužnou do kasičky v kostele na křesťany ve Svaté zemi. 

 Na Bílou sobotu 16. 4. bude ve Vrchlabí od 9:00 do 18:00 možnost adorace u Božího 
hrobu. Seznam je vzadu za lavicemi. Obřady vigilie začnou před kostelem ve 20:00 
žehnáním ohně a velikonoční svíce. Jako dárek obdržíte velikonoční svíce - paškálky. 
Přineste si nádoby na svěcenou vodu. Po obřadech zveme všechny na agapé - setkání 
na faře. Prosíme šikovné ženy o pomoc s přípravou pohoštění. 

 V neděli 17. 4. budou při bohoslužbách žehnány přinesené velikonoční pokrmy.  

 Ve čtvrtek 21. 4. bude na vrchlabské faře Ekumenická bohoslužba jako náhrada za kvůli 
pandemii neuskutečněné modlitby za jednotu křesťanů. Po bohoslužbě bude společné 
posazení, prosíme ženy o pomoc s přípravou pohoštění. 

 Dne 24. 4. je neděle Božího milosrdenství - na závěr bohoslužby bude zájemcům uděleno 
požehnání balzámem milosrdenství s modlitbou za uzdravení. 

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

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

Zapište si do diáře:  

 každá středa – Povídání o víře - fara Vrchlabí, 19:00 

 21. 4. čtvrtek – Ekumenická bohoslužba, kaple fara Vrchlabí, 18:00 

 22. 04. pátek – Příprava na biřmování, fara Vrchlabí, 19:00 

 23. 4. sobota – Velikonoční koncert v kostele sv. Jakuba v Dolním Lánově, 17:00 
 24. 4. neděle – Poutní mše svatá v kostele sv. Jiří, Dolní Branná, 11:00  
 27. 4. středa – Biblická hodina - fara Vrchlabí, 19:00 

 28. 04. čtvrtek – Spolčo manželských párů – fara Vrchlabí 18:30, program pro děti zajištěn      
 30. 4. sobota – Dobrodějnické opékání na farní zahradě, 19:00  
 01. 05. neděle – Poutní mše svatá v Dolním Dvoře, 11:00  
 07. 05. sobota – Motorkářské požehnání, 12:00 

 08. 05. neděle – Biřmování s návštěvou biskupa Jana Vokála, 9:00 

 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; e-mail: kancelar@farnostvr.info, https://www.farnostvrchlabi.eu 

Radost ze vzkříšeného Pána ať je naší silou. Požehnané Velikonoce! 
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