
OHLÁŠKY 25. 3. – 9. 4. 2017  
 

 Sbírky: 12. 3. Vrchlabí 3.600 Kč, Dolní Lánov 170 Kč, ve sbírce na Plošné pojištění 
kostelů a církevních budov se v naší farnosti vybralo celkem 7.434 Kč. Všem díky!  

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

 Na nástěnce si můžete prohlédnout fotky dětí, které se připravují k 1. svatému 
přijímání. Pamatujme na ně ve svých modlitbách. 

 Každý pátek v postní době se modlíme křížovou cestu půl hodiny před začátkem 
mše sv. Během křížové cesty je příležitost k svátosti smíření. V Dolním Lánově a ve 
Špindlerově Mlýně je křížová cesta také půl hodiny před začátkem mše svaté. 
V pátek 31. 3. povedou děti křížovou cestu v kapli vrchlabské fary. Zveme nejen děti!  

 Srdečně Vás zveme na postní duchovní obnovu s P. Jaroslavem Brožem 31. 3. – 2. 4. 
– program je na nástěnce. V zákristii se pište do rozpisu pro adoraci v kapli na faře 
(sobota 1. 4.). 

 V postní době podporujeme bohoslovecký seminář sv. Pavla v Ugandě. Dary je 
možné věnovat do kasičky nebo převodem z účtu.  

 Ve čtvrtek 6. dubna v 19:00 Vás srdečně zveme na faru ve Vrchlabí na besedu o 
misiích v Ugandě. Na této přednášce spojené s videoprojekcí se dozvíme také 
informace o situaci místních bohoslovců a možnostech naší pomoci. 

 Setkání společenství zlatého věku: středy 5. 4. a 19. 4. od 16:00 ve farní místnosti. 
 V pátek 7. 4. od 18:45 (po mši svaté) bude setkání všech, kdo chtějí pomoci připravit 

velikonoční liturgii. 
 V sobotu 8. 4. se koná Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové. 
 V týdnu od 2. – 9. dubna proběhne „Týden modliteb za mládež“. Pamatujme na 

mladé lidi v našich modlitbách. 
 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. 
 Zájemci, kteří by chtěli věnovat svůj čas návštěvám osamocených pacientů 

ve vrchlabské nemocnici, se mohou přihlásit v kanceláři na faře. 
 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 

 

Dialog začíná v uchu. Je potřeba uvolnit uši. Otevřít je, abychom slyšeli, o co jde. 
papež František 

http://www.vikariatjilemnice.cz/

