
OHLÁŠKY 24. 3. – 8. 4. 2018  
 V neděli 25. 3. začíná letní čas, čas se posouvá ze 2:00 na 3:00. 
 V neděli 18. 3. se během sbírky na Pojištění kostelů a dalších církevních budov 

vybralo 3.274 Kč. Všem dárcům děkujeme! 
 Děkujeme těm, kdo pomohli s úklidem a pohoštěním při duchovní obnově s P. Sedloněm.  
 Prosíme, přispívejte na zpovědní místnost, kterou už ve vrchlabském kostele 

využíváme. Ve staré zpovědnici se již nezpovídá. Chybí ještě asi 28.000 Kč. Na tento 
účel je možnost přispět při sbírce ve Vrchlabí dne 25. 3. Srdečně děkujeme!  

 V neděli 25. března na mši svaté pro děti si povídáme o sv. Prokopovi, po mši svaté 

zveme všechny na pohádku před obědem do vrchlabské farní místnosti.  

 Velký pátek 30. 03. je den přísného postu. Postíme se od masa a je dovoleno se 

najíst jen jednou dosyta. 

 Na Bílou sobotu 31. 3. 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 velikonoční vigilii 31. 3. Vás 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 1. 4. budou při všech bohoslužbách žehnány přinesené velikonoční pokrmy. 
 Ve středu 4. 4. v 18:30 začne na vrchlabské faře příprava párů, které se chtějí 

připravovat na přijetí svátosti manželství. Kdo plánujete letos svatbu, přihlaste se na faru. 
 Ve středu 4. 4. bude od 16:00 setkání Společenství Zlatého věku ve farní místnosti. 
 1. pátek  v měsíci 6. 4. navštěvuje P. Šlégr nemocné. Pokud víte o někom dalším, kdo by 

měl o návštěvu zájem, oznamte to do kanceláře na faru.  
 Na bohoslovecký seminář v Ugandě můžete věnovat fin. dary do kasičky nebo 

převodem z účtu, rok studia 1 studenta stojí 27.000 Kč. 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.   

 Od 1. dubna do konce srpna 2018 bude z důvodu rozsáhlé rekonstrukce uzavřeno 
náměstí Míru ve Vrchlabí. V této souvislosti bude výrazně omezen i přístup do 
kostela a na faru. Děkujeme za pochopení. 

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 

 

Raduj se v naději, protože Pán tě miluje jako otec i jako matka.  

papež František 

http://www.vikariatjilemnice.cz/

