
OHLÁŠKY 3. 1. – 24. 1. 2021 
 Děkujeme všem za trvanlivé potraviny pro chudé. 
 Děkujeme za 5.128 Kč vybraných 6. 12. na kněžský seminář a naše bohoslovce. 
 V souvislosti s adventním jarmarkem se na Ugandu vybralo 50.204 Kč. Dárcům 

upřímně děkujeme!  
 Kvůli omezení počtu účastníků bohoslužeb i nadále využívejte elektronický 

rezervační systém na počet míst pro jednotlivé bohoslužby: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R0FpVQT_e_ydekjsXFakDPGjxYePsyLYYSU5YOqqdGU/edit#

gid=493649563 
 Úmysly na bohoslužby můžete psát do tabulky zde: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R0FpVQT_e_ydekjsXFakDPGjxYePsyLYYSU5YOqqdGU/edit#

gid=869905395 
 Zbylé korpusy z použitých adventních věnců můžete přinést na faru či do 

kostela, použijeme je na další adventní jarmark. Děkujeme. 
 Zájemci o požehnání bytu ať se domluví s P. Jiřím Šlégrem. 
 Na obřady ze Slavnosti Zjevení Páně (3. 1. Vrchlabí, Dolní Lánov, Šp. Mlýn) si 

přineste nádoby na svěcenou vodu. Žehnat se mohou i zlaté předměty.  
 Od  soboty  16. 1. do Velikonoc se přesouvají sobotní bohoslužby z kostela  

v Dolní Branné do kostela ve Vrchlabí, začátek v 17:00. 
 Společné ekumenické bohoslužby za jednotu křesťanů se v lednu kvůli 

pandemickým opatřením konat nebudou. V týdnu od pondělí 18. 1. do 25. 1. se 
můžeme na tento úmysl modlit při obvyklých bohoslužbách i v soukromí.  

 Podobně jako vloni budou od 24. ledna do poloviny března navíc nedělní 
večerní bohoslužby ve Vrchlabí v kostele od 18:00. 

 Povídání o víře on-line pro ty, kdo se zajímají o základy křesťanské víry, 
katechismu a bible, i pro ty, kdo uvažují o přijetí křtu. Připojte se každou středu 
od 19:00 on-line. Poslední středu v měsíci je Biblická hodina on-line. Zájemci, 
zašlete alespoň den předem své jméno, příjmení a emailovou adresu na 
adresu: kancelar@farnostvr.info. Účastníci obdrží emailem pokyny k přihlášení. 

 

Zapište si do diáře:  
 každá středa - Povídání o víře on-line 19:00-20:00 
 24. 1. neděle - nácvik ministrantů po mši svaté předposlední neděli v měsíci 
 18. 1. pondělí - 25. 1. pondělí - Týden modliteb za jednotu křesťanů 
 27. 1. středa - Biblická hodina on-line 19:00-20:00 
 31. 1. neděle - bohoslužba zaměřená na děti, 9:00 Vrchlabí 
 

Přejeme Vám požehnaný a radostný rok 2021! 
 

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 
 

Bůh se usídlil mezi námi, chudý a potřebný, aby nám řekl,  
že službou chudým prokazujeme lásku Jemu.   

papež František 
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