
OHLÁŠKY 22. 01. – 20. 02. 2022 
 Statistické údaje duchovní zprávy roku 2021: počet křtů: 9 děti a 2 dospělý; 1. sv. 

přijímání: 4; uzavřených manželství: 9; svátostí nemocných: 40; pohřbů: 16, počet 
dětí a mládeže na náboženství: 17. 

 Ve středu 2. 2. si přineste na mši svatou k požehnání svíčky „hromničky“, které pak 
ve svých domovech můžeme zapalovat při modlitbě. 

 Ve čtvrtek 3. 2. při mši sv. bude udělováno svatoblažejské požehnání v kapli na faře.  
 Při nedělních bohoslužbách 6. 2. bude 9:00 Vrchlabí, 11:00 Dolní Lánov, 14:00 Šp. 

Mlýn vážně nemocným a seniorům udílena svátost nemocných, dávající Boží pomoc 
a posilu. Kdo má touhu tuto svátost přijmout, napište se na seznam v kostele 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.  

 V sobotu 5. 2. od 9:00 proběhne odklízení vánoční výzdoby v kostele ve Vrchlabí. 
Děkujeme za pomoc dobrovolníků.  

 Od 12. do 19. 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  

 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 -  zájemcům vše rádi vysvětlíme. Díky!!! 

 Hledáme brigádníky na příležitostný úklid fary ve Špindlerově Mlýně - 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 23. 1. – nácvik ministrantů – předposlední neděle v měsíci. 
 Středa 26. 1., 19:00 – Biblická hodina – fara Vrchlabí i online pro přihlášené.    
 Neděle 30. 1., 9:00 – mše svatá pro děti a pohádka před obědem.  
 Středa 2. 2., 18:00 – kaple fara Vrchlabí – žehnání svíček hromniček. 
 Čtvrtek 3. 2., 18:00 – kaple fara Vrchlabí – svatoblažejské požehnání. 
 Čtvrtek 3. 2., 18:45 – fara Vrchlabí – setkání Pastorační rady. 
 Pátek 4. 2., 18:00, kaple Vrchlabí – 1. pátek v měsíci, adorace – návštěva nemocných.  
 Neděle 6. 2. – udílení svátosti nemocných. 
 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. 

 

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 

 

Nejsme vlastníky, nýbrž hledači Boha. 
papež František 


