
OHLÁŠKY 25. 2. - 11. 3. 2018  
 V neděli 25. 2. je sbírka na Svatopetrský haléř.   
 V úterý 20. 2. zemřel ve věku 84 let pan Anton Vričan, rozloučení proběhne ve 

smuteční obřadní síni na hřbitově ve středu 28. února v 10:00.  
 V postní době podpořme bohoslovecký seminář sv. Pavla v Ugandě. Dary je možné věnovat 

do kasičky nebo převodem z účtu s poznámkou pro příjemce: dar na misie - Uganda. 
 Za 30 Kč jsou vzadu v kostele k dispozici Postní brožury.  
 Příběhy proti smutku si přijďte poslechnout v pátek 2. března od 19:00 do kaple na 

faru. Jedná se o postní zastavení nad příběhy zbožných chasidů a židovskými příběhy 
proti smutku.  

 V sobotu 3. března nabízíme rodinám s dětmi možnost odpočinku a seznámení se 
prostřednictvím společně strávené „soboty na sněhu“ ve Špindlerově Mlýně. 
Plánujeme lyžovat, sáňkovat, stavět sněhuláky nebo jinak sportovat podle 
vlastních sil a výběru. Zájemci, nahlaste se nejpozději do čtvrtka 1. 3. telefonicky 
nebo emailem. 

 V neděli 4. března na mši svaté pro děti si povídáme o sv. Antonínu Poustevníkovi, 
po mši svaté zveme všechny na pohádku před obědem do vrchlabské farní 
místnosti po (asi od 10:15). 

 Ve středu 7. 3. bude od 16:00 setkání Společenství Zlatého věku ve farní místnosti. 
 Setkání nad katechismem je ve středu 7. 3. od 19:00 ve vrchlabské farní místnosti. 
 Každý pátek od 16:30 do 17:30 mohou všichni zájemci přijít na Povídání o víře do 

farní místnosti ve Vrchlabí. 
 Na pátek 9. 3. a sobotu 10. 3. vyhlásil papež František Den pro Pána. Podle toho, 

kolik zájemců o adoraci se přihlásí, bude uzpůsoben i výstav Nejsvětější svátosti 
v kapli na faře. Pište se na seznam zájemců o adoraci, je v zákristii. 

 Srdečně Vás zveme na Postní duchovní obnovu v pátek večer 16. 3. a v sobotu 
dopoledne 17. 3. Host: misionář P. ThLic. Martin Sedloň OMI. 

 V zákristii jsou k rozebrání nové rozpisy služeb pro úklid kostela a kostelníky. 
 Zveme k modlitbě živého růžence. Přihlášky jsou v kostele i na faře. 
 Ve Špindlerové Mlýně chystáme nové podsedáky do kostelních lavic. Kdo by chtěl 

finančně přispět, jeden stojí přibližně 1.800 Kč a je jich potřeba 19. Velmi děkujeme. 
 Prosíme, přispívejte na zpovědní místnost pro vrchlabský kostel. Srdečně děkujeme! 

 

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 

 

 Tak jako vdechujeme vzduch, abychom okysličili naši krev a činili tak naše tělo schopné života, 

tak Kristus ve svém umučení díky intenzivní modlitbě vdechoval Ducha Svatého.  

kardinál Vanhoye 

http://www.vikariatjilemnice.cz/

