
OHLÁŠKY 23. 4. – 15. 5. 2022 
 Výtěžkem benefičního koncertu pro Ukrajinu a dalšími dary v celkové hodnotě 24.174 Kč 

jsme podpořili pořízení neprůstřelných vest. Děti do vest vyrobily malé duchovní 
povzbuzení v podobě kartiček pro ukrajinské vojáky. Více informací na webu. 

 Na Květnou neděli se ve sbírce na pojištění kostelů a dalších církevních budov vybralo 6.363 Kč. 
Na Velký pátek se ve dveřní sbírce na Svatou Zemi vybralo 801 Kč. V neděli 17. 4. se pro 
bohoslovecký seminář sv. Pavla v Ugandě vybralo 16.778  Kč. Všem srdečné díky! 

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

 Májové pobožnosti budou každé úterý v květnu ve vrchlabském kostele sv. Vavřince od 
18:00 a na konci nedělních květnových bohoslužeb.  

 Od středy 3. 5. se přesouvají bohoslužby z vrchlabské kaple do kostela sv. Vavřince. 

 Od soboty 7. 5. se sobotní bohoslužby s nedělní platností přesouvají z Vrchlabí do kostela 

sv. Jiří v Dolní Branné. Začátek bohoslužby v 18:00.  

 V neděli 8. 5. přijede biskup Jan Vokál udělovat svátost biřmování. V tento den nebude 

jinde ve farnosti mše svatá, aby mohli všichni farníci na tuto mimořádnou událost přijít. 

Bohoslužba začíná od 9:00 ve vrchlabském kostele sv. Vavřince. Následuje krátká beseda 

s otcem biskupem a od 11:00 společný oběd pro přihlášené. Příspěvek na oběd 

v restauraci Švejk je 250 Kč, zájemci se píší do seznamu v kostele či na faře do neděle 1. 5.  

 V neděli 8. 5. je sbírka na kněžský seminář a formaci našich bohoslovců.  

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

 Zapojte se do modlitby živého růžence a jedním desátkem denně zažijete krásné společenství. 

Přihlášky jsou v kostele i na faře. Zve nás k tomu i mariánský měsíc květen.  

Zapište si do diáře:  

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

 každé úterý v květnu - Májová pobožnost, Vrchlabí, kostel, 18:00 

 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 – Společenství manžel. 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  

 01. 05. neděle – Pohádka před obědem, 10:15 

 06. 05. pátek – 1. pátek v měsíci, adorace, 18:00, návštěva nemocných 

 07. 05. sobota – Motorkářské požehnání, 12:00 

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

 12. 05. čtvrtek – Vzpomínkové setkání Domácí hospic Duha – mše svatá od 17:30 

 12. 05. čtvrtek – Setkání Pastorační rady na faře od 18:45 

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

 16. - 20. 05. – Jak si udržet dobrou paměť i ve vyšším věku, středisko Eljon, Špindl. 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 

Díky Ježíšovým Velikonocům můžeme udělat skok z nicoty do života, a smrt nás už nebude 
moci připravit o naši existenci. papež František 
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