OHLÁŠKY 6. – 28. 4. 2019
 Dne 24. 3. se na pojištění kostelů a dalších církev. budov vybralo 4.953 Kč. Všem děkujeme!
 V neděli 7. 4. je sbírka na bohoslovecký seminář sv. Pavla v Ugandě. Dary lze věnovat i převodem
z účtu s poznámkou pro příjemce: dar na misie - Uganda. Studuje zde 160 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!
 Biskup Jan Vokál vyhlásil od 7. do 14. 4. Týden pokání za hříchy proti nezletilým a zraněným.
Připojme se modlitbou aspoň desátku růžence, páteční křížovou cestou a mší svatou
věnovanou na tento úmysl.
 Pomozte kněžím v semináři v Zambii, nechte odsloužit mši svatou na Váš úmysl (dobrý
úmysl dárce) a na 1 intenci přispějte alespoň 250 Kč. Tyto mešní intence pro misie jsou
pro místní kněze často jediným příjmem, nemají žádný plat a žijí z darů dobrodinců.
 Od dubna 2019 nastoupil do farní kanceláře pastorační asistent Libor Fišera.
 Ve středu 10. 4. po mši svaté (od 18:40) bude ve farní místnosti setkání na přípravu
Velikonoc. Přijďte všichni, aby se zajištění důstojného průběhu obřadů včas domluvilo.
 Každý čtvrtek po vrchlabské večerní mši svaté, zveme na modlitební setkání Chvíle chval.
Po mši svaté (asi 20 minut) do 19:00 zpíváme, hrajeme a chválíme Pána před svatostánkem.
 V sobotu 13. 4. se od 9:00 do 16:00 koná Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové.
 Na Květnou neděli 14. 4. si přineste k požehnání ratolesti (kočičky) nebo palmové větve.
 V neděli 14. 4. je sbírka na pastorační aktivity v diecézi.
 Velký pátek 19. 04. je den přísného postu od masa a je dovoleno se najíst jen 1x dosyta.
 Na Bílou sobotu 20. 4. bude od 9:00 do 18:00 v kostele adorace u Božího hrobu. Napište
se na rozpis vzadu v kostele. Večer si sebou vezměte svíce. Obřady začnou venku před
kostelem ve 20:00 žehnáním ohně a velikonoční svíce. Přineste si nádoby na svěcenou vodu.
 Hned po vigilii 20. 4. zveme na agapé. Sejdeme se na faře v přízemí, bude připraveno
příjemné posezení v teple, káva a čaj, možnost využití toalet. Prosíme ženy o pomoc
s pohoštěním. Pokud chcete, přineste, prosím, drobné pohoštění před bohoslužbou na faru.
 V neděli 21. 4. budou při všech bohoslužbách žehnány přinesené velikonoční pokrmy.
 Ve čtvrtek 25. 4. bude na faře ve Vrchlabí od 19:00 příprava farního dne. Přijďte všichni.
 V sobotu 27. 4. dopoledne zveme na brigádu do Dolního Lánova na faru. Sraz v 9:00.
 V neděli 28. dubna zveme nejen děti na pohádku před obědem do vrchlabské farní
místnosti po dětské mši svaté. Budeme probírat z Misálku nejen pro děti příchod k oltáři,
znamení kříže, úvodní apoštolský pozdrav, lítost (otázky a odpovědi str. 41-44).
 Zapište si do diáře: úterý 30. 4. Opékání na farní zahradě, středa 1. 5. pouť Dolní Dvůr
10:00, pátek 24. 5. Noc kostelů, sobota 25. 5. – pouť v kapli v Kunčicích sobota, sobota
1. 6. nocování na faře, neděle 9. 6. farní den a první svaté přijímání, setkání farníků.

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
Jděte a hlásejte evangelium, a pokud je to nezbytné, tak i slovy.
sv. František z Assisi

