
OHLÁŠKY 23. 1. – 21. 2. 2021 
 Statistické údaje duchovní zprávy roku 2020: počet křtů: 4 děti a 1 dospělý; 1. sv. 

přijímání: 5; uzavřených manželství: 10; svátostí nemocných: 61; pohřbů: 11, 
počet dětí a mládeže na náboženství: 28. 

 Uvítáme zájemce o hudební doprovázení bohoslužeb. Pan Radek Hanuš oficiálně 
oznámil, že již nebude při bohoslužbách hrát na varhany. 

 V neděli 31. ledna bude mše svatá se zaměřením na děti a mládež. Děti si s sebou 
mohou přinést sešitky „Moje nedělní album“. 

 V úterý 2. 2. si přineste na mši svatou do vrchlabského kostela k požehnání svíčky 
„hromničky“, které pak ve svých domovech můžeme využívat k modlitbě. 

 V sobotu 6. 2. od 9:00 proběhne odklízení vánoční výzdoby v kostele ve Vrchlabí. 
Děkujeme za pomoc dobrovolníků.  

 Při nedělních bohoslužbách 7. 2. bude vážně nemocným a seniorům udílena svátost 
nemocných. Zájemci o tuto svátost, napište se na seznam v zákristii či na faře a 
připravte se na ni přijetím svátosti smíření. Možnost ke svátosti smíření je obvykle 
půl hodiny před mší svatou ve všední den nebo po domluvě s knězem.  

 Kvůli omezení počtu účastníků bohoslužeb využívejte elektronický rezervační 
systém pro jednotlivé bohoslužby.  

 Úmysly na bohoslužby pište do elektronické tabulky nebo nám dejte vědět do 
kanceláře a my je zapíšeme.  

 Od 8. do 13. února má P. Šlégr dovolenou. V případě potřeby ho zastupuje P. Ivo 
Kvapil, Jablonec nad Jizerou, e-mail: ivo.kvapil@wo.cz, tel.: 737 407 587 

 V kostele je kniha „Kamínky“ století arcibiskupa Karla Otčenáška. Můžete si ji 
prohlédnout, a kdo by měl o ni zájem, zapíše se do přiloženého seznamu. Cena 
knihy je 130 Kč. Knihy pak objednáme najednou. 

 Papež František vyhlásil rok 2021 rokem sv. Josefa. Pastýřský list našeho biskupa 
najdete ve vestibulu vrchlabského kostela na nástěnce. 

 

Zapište si do diáře:  
 3. 2., 17. 2. středy 19:00-20:00 – Povídání o víře on-line 
 27. 1. středa 19:00-20:00 – Biblická hodina on-line   
 3. 2. středa 18:00 Vrchlabí kostel – svatoblažejské požehnání 
 4. 2. čtvrtek 18:45 – setkání Pastorační rady - podle daných vládních opatření  
 5. 2. pátek 18:00 Vrchlabí kaple – 1. pátek v měsíci, adorace 
 17. 2. středa 18:00 Vrchlabí kostel – Popeleční středa, den přísného postu 
 19. 2.  pátek  17:30 Vrchlabí kaple – Křížová cesta, ostatní farnosti dle zájmu 

 
 

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 
 

Láska a služba kráčejí společně, jinak to není možné.  
papež František 
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