
OHLÁŠKY 22. 4. – 7. 5. 2017  
 Sbírky: 9. 4. (sbírka na oslavy 100. výročí Fatimy) v celé farnosti 5.859 Kč; Vrchlabí 

(během velikonočního tridua) 11.531 Kč; Špindlerův Mlýn (16. 4.) 5.883 Kč. Všem 
dárcům upřímně děkujeme! 

 Děkujeme všem dárcům za 6.075 Kč na podporu 2 dětí z Indie v rámci Adopce na dálku.  
 19. 4. zemřel ve věku 89 let P. Zdeněk Pluhař, pohřeb bude v úterý 25. 4. od 14:30 

v Ostravě Hrabůvce. 
 V pátek 28. 4. v 19:00 začne na vrchlabské faře příprava párů, které se chtějí 

připravovat na přijetí svátosti manželství. Kdo plánujete letos svatbu, přihlaste se na faru. 
 

 Májové pobožnosti budeme slavit ve všech kostelích vždy na závěr nedělních 
bohoslužeb. V kostele sv. Vavřince ve Vrchlabí budou májové také každé úterý od 17:00. 

 

 V neděli 30. 4. bude poutní mše svatá v Dolní Branné, 7. 5. poutní mše svatá 
v Dolním Dvoře – tyto neděle nebudou bohoslužby v Dolním Lánově. 

 

 Setkání společenství zlatého věku: středy 3. 5. a 17. 5. od 16:00 ve farní místnosti. 
 

 V pátek 5. 5. v Týdnu modliteb za duchovní povolání k nám přijedou dva bohoslovci 
z 2. ročníku pražského kněžského semináře. Po mši sv. zveme všechny na Večer pro 
mladé na faru, na zajímavý program: beseda se seminaristy, večeře, video a možnost 
přespání.  

 V sobotu 6. 5. od 12:00 se uskuteční v kostele sv. Vavřince Motorkářské požehnání. 
 

 V neděli 7. 5. se koná sbírka na kněžský seminář a formaci našich bohoslovců. 
 

 Zveme mladé, kteří rádi zpívají nebo hrají na hudební nástroj, k zapojení do vznikající 
kapely. Všechny děti zveme ke zpívání a hraní ve scholičce Sluníčko. 

  

 Pokud by někdo chtěl věnovat na faru pro hosty některé domácí potřeby a nádobí, 
může tak učinit po předchozí domluvě. Seznam potřebných věcí je na nástěnce. 

 

 Středisko Eljon ve Špindlerově Mlýně Vás zve 12. - 14. 5. 2017 na „pečící víkend“.  
 

 Hledáme brigádníky na letní prázdniny do kostela sv. Vavřince. 
 

 Na nástěnkách jsou vyvěšeny pozvánky na Diecézní setkání ministrantů  
(27. 5. v Dobrušce) a na dětský prázdninový tábor organizovaný ŘKF Vysoké Mýto 
(1. - 15. 7. v Deštném v Orlických horách). 

 

Kontakt: 
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, č. účtu: 1187204349/0800 

 

Dovolme Kristu, aby Jeho jemnocit a láska vedly naše kroky,  
nechme tlukot Jeho srdce, aby proměnil náš utlumený tep.“ 

papež František 

http://www.vikariatjilemnice.cz/

