
OHLÁŠKY 01. 01. – 23. 01. 2022 
 Na Adventním jarmarku pro Ugandu se vybralo celkem 50.719 Kč. Všem dárcům srdečné díky! 
 Pokud Vám doma zbydou korpusy z použitých adventních věnců, můžete je přinést na faru 

či do kostela, použijeme je na další adventní jarmark. Děkujeme.  
 Děkujeme také všem za trvanlivé potraviny pro chudé, ukončení sbírky bude 15. 1. 2022. 
 Stále je možnost se zapsat v zákristii na seznam putování sošky Pražského Jezulátka po 

domácnostech. U sošky je knížka modliteb, kterými si u Božského Dítěte můžete vyprošovat 
milosti pro sebe, pro své blízké i pro farnost.  

 Na obřady ze Slavnosti Zjevení Páně (2. 1. Vrchlabí, Dolní Lánov, Šp. Mlýn) si přineste 
nádoby na svěcenou vodu. Domů si můžete odnést křídu a kadidlo. Žehnat se budou i zlaté 
předměty.  

 Od  soboty 15. 1. do Velikonoc se přesouvají sobotní bohoslužby z kostela v Dolní Branné 
do kaple ve Vrchlabí, začátek v 17:00. 

 Zveme Vás k ekumenickým bohoslužbám, které budou ve Vrchlabí vždy od 18:00: úterý 18. 1. 

místo: Církev adventistů sedmého dne, káže: Vladimír Hraba, středa 19. 1. místo: modlitebna 

Církev československá husitská, káže: Michael Pfann, čtvrtek 20. 1. místo: sbor Českobratrské 

církve evangelické, káže Jiří Šlégr, pátek 21. 1. místo: kaple, fara Římskokatolické církve, káže 

Jiří Koun, spojeno se závěrečným přátelským posezením a pohoštěním na naší faře. Drobné 

pohoštění od příchozích je vítáno. Přijďte ekumenicky pobejt! 

 Můžete dávat své úmysly na mši svatou. 

 Příležitost ke svátosti smíření: středa - pátek půl hodiny před bohoslužbou, jinak po 
domluvě s knězem. 

 Hledáme dobrovolníky na úklid kostela ve Vrchlabí, potřebujeme doplnit stávající 
skupiny, úklid vychází asi 4x ročně po dobu dvou týdnů. Velmi děkujeme za ochotu. 

 Uvítáme kameramany na natáčení on-line přenosů, pomocníky na obsluhu tabletu a 
TV monitoru při nedělních bohoslužbách, pomocníka na seřizování věžních hodin ve 
Vrchlabí - zájemcům vše rádi vysvětlíme. Děkujeme ochotným pomocníkům! 

 Hledáme brigádníky na příležitostný úklid fary ve Špindlerově Mlýně pro středisko Eljon.  
 Hledáme dobrovolníky, kteří pomohou zajistit pohoštění během Pohádek před obědem, 

pište se, prosím, do seznamu v zákristii. Děkujeme.  
 

Zapište si do diáře:  
 Neděle 2. 1. 2022, 9:00 - kostel Vrchlabí - přijetí do katechumenátu dospělých žadatelů o křest.  
 Každá středa od 19:00 – Povídání o víře, fara Vrchlabí, vhodné také jako příprava na křest 

dospělých - i online pro přihlášené. 
 Každý pátek od 19:00 – Příprava na biřmování na faře ve Vrchlabí. 
 Čtvrtek 6. 1. 15:45 – Slavnost Zjevení Páně u kaple sv. Františka vedle Erlebachovy Boudy. 
 Čtvrtek 13. 1. od 19:00 – fara Vrchlabí, setkání skupinky synodálního procesu. 
 Středa 26. 1. od 19:00 – Biblická hodina - fara Vrchlabí i online pro přihlášené.   
 

Živé vysílání bohoslužeb z Vrchlabí: https://farnostvrchlabi.weebly.com/ 
 

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 

 

Přejeme Vám všem požehnaný a pokojný rok 2022! 

https://farnostvrchlabi.weebly.com/

