
OHLÁŠKY 8. 4. – 23. 4. 2017  
 

 Sbírky: 26.3. Vrchlabí 3.635 Kč, Špindlerův Mlýn 2.001 Kč, Dolní Lánov Kč 2.090; 
2. 4. Vrchlabí 3.439 Kč, Špindlerův Mlýn 545 Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme! 

 V neděli 9. 4. se koná sbírka na podporu oslav 100. výročí zjevení Panny Marie 
v portugalské Fatimě. 

 Děkuji všem, kdo připravili duchovní obnovu s P. Brožem, pomohli s úklidem 
a pohoštěním.  

 Na Bílou sobotu 15. 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. 

 Hned po velikonoční vigilii Vás zveme na agapé. Sejdeme se na faře v přízemí, bude 
připraveno příjemné posezení v teple, káva a čaj, možnost využití toalet. Pokud 
chcete, přineste, prosím, drobné pohoštění před bohoslužbou na faru.    

 V neděli 16. 4. budou při všech bohoslužbách žehnány přinesené velikonoční 
pokrmy. 

 S těmi, kdo chtějí věnovat svůj čas návštěvám osamocených pacientů 
ve vrchlabské nemocnici, se sejdeme ve středu 12. 4. po mši svaté (18:45) na faře. 

 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. 

 Na bohoslovecký seminář v Ugandě můžete věnovat do kasičky nebo převodem 
z účtu fin. dary, rok studia 1 studenta stojí 27.000 Kč. Urgentní potřeby: oprava 
domu pro zaměstnance semináře, zajištění podzemní vody a nádrže na dešťovou 
vodu. Podpora vlastní farmy: sele 500 Kč, prasnice 3.000 Kč, slepice 130 Kč, 50 kg 
pytel mouky 1.000 Kč, 1 jídlo 100 Kč, Bible 200 Kč, 1 vejce 3 Kč.  

 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.  

 Setkání společenství zlatého věku: středy 19. 4. a 3. 5. od 16:00 ve farní místnosti. 
 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“.  

 

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 

 

Kristus opravdu vstal z mrtvých, což je krásný pozdrav, který si můžeme 
vyměňovat v den Velikonoc, jako to činí mnohé národy. Připomínat si,  

že Kristus je vzkříšen, žije mezi námi a přebývá v každém z nás. 
papež František 

http://www.vikariatjilemnice.cz/

