
OHLÁŠKY 16. 3. – 7. 4. 2019 
 

 V neděli 24. 2. se na sbírku Svatopetrský haléř vybralo 7.480 Kč. Dárcům děkujeme!  
 Srdečně Vás zveme na Postní duchovní obnovu v pátek večer 22. 3. a v sobotu dopoledne 

23. 3. Host: P. Libor Všetula SDB, více na plakátku. Prosíme ženy o pomoc s pohoštěním. 
 V neděli 24. března je sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov. 
 V neděli 31. března zveme nejen děti a jejich blízké na pohádku před obědem 

do vrchlabské farní místnosti po dětské mši svaté. Budeme probírat z Misálku nejen pro 
děti ztišení přede mší a průvod (otázky a odpovědi str. 36-40).  

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

 Zájemci, kteří by chtěli připravit pohoštění na pohádku před obědem, hlaste se, prosím, 
na faře. Můžete se napsat na seznam v zákristii. Děkujeme. 

 V neděli 7. dubna bude sbírka na bohoslovecký seminář sv. Pavla v Ugandě. Dary je možné věnovat 
také do kasičky nebo převodem z účtu s poznámkou pro příjemce: dar na misie - Uganda. Studuje 
zde 160 seminaristů ze 17 diecézí Ugandy. Podpořme je, velmi to potřebují, modlí se za 
nás! 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! 

 Můžete také pomoci kněžím v misiích, když necháte odsloužit mši svatou v misijních 
zemích na Váš úmysl (dobrý úmysl dárce) a na tuto odslouženou mši zaslat finanční 
příspěvek. Tyto mešní intence pro misie jsou pro místní kněze často jediným příjmem, 
protože nemají žádný plat a žijí z darů dobrodinců. Pro opravdovou pomoc je dobré na 1 
intenci přispět alespoň 250 Kč. Do zprávy pro příjemce uveďte požadovaný počet 
odsloužených mší. Takto letos pomáháme kněžím semináře v Zambii. 

 Zveme na manželské večery - Dejte si spolu rande. 8 setkání, každé s příjemnou večeří 
pro dva při svíčkách jako na rande. Součástí je praktická promluva, video, manželé sami v 
páru diskutují téma večera v dotazníku z příruček. Předpokládané zahájení kurzu v dubnu. 
Více na letáčku, https://randevrchlabi.weebly.com/, email: RandeVrchlabi@gmail.com 

 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.  

 Na letáčku je přehled letošních akcí střediska Eljon (fara) ve Špindlerově Mlýně. 
 Zapište si do diáře:  úterý 30. 4. Dobrodějnické opékání na farní zahradě, středa 1. 5. 

pouť Dolní Dvůr 10:00, pátek 24. 5. Noc kostelů, sobota 1. 6. nocování na faře, neděle 
9. 6. farní den a první svaté přijímání, setkání farníků.  

 Můžete dávat své úmysly na mši svatou. 

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 
Jestliže pokrytectví spočívá také v ukazování dobra, které neděláme,  
účinným lékem proti tomuto sklonu je skrývání dobra, které děláme. 

P. Raniero Cantalamessa 
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