
Dopis pro všechny, kteří chtějí patřit do naší farnosti 
 

Milí přátelé, budeme velice rádi, když si následující řádky přečtete a podle 
svých představ vyplníte. Zaškrtnutí okénka znamená souhlas. Děkujeme. 
 

CO BYCH SI PŘÁL(A) OD NAŠÍ FARNOSTI: 

Chci zasílat email s pořadem bohoslužeb a akcí: ANO□  
Pro mě nejvýhodnější čas bohoslužeb v kostele (obec):.......................................:  
Ne............ Po............. Út.............. St.............. Čt........... Pá............... So...............  

Mám zájem o: bohoslužby pro děti □ANO, modlitební společenství □ANO, 

manželská modlitební setkání □ANO, hospicové společenství □ANO, misijní 

aktivity □ANO, biblické hodiny □ANO, text "Nedělní liturgie"□ANO, 

modlitbu růžence □ANO, společnou modlitbu breviáře □ANO, výlety a 

poutě □ANO, ekumenické aktivity □ANO, táboráky □ANO, kurzy □ANO 
- na jaké téma................................................................., akce pro děti a mládež 

□ANO - jaké...................................., koncerty □ANO jaké..............................., 

farní knihovnu □ANO, videoprojekce zajímavých filmů □ANO, společné 

adorace □ANO - kdy nejlépe: .................................. Znám někoho nemocného, 

koho je třeba navštívit □ANO? (Jméno, adresa).................................................. 
............................................................ Jaké bych uvítal(a) využití prostorů 
kostela či fary: ...................................................................................................... 
.......................................................................... Chci mít možnost jít do kaple na 

soukromou modlitbu □ANO - kdy nejlépe................................................, další 
návrhy ................................................................................................................... 
 

ČÍM CHCI P ŘISPĚT DO ŽIVOTA FARNOSTI: 
(Ti, kdo jsou již v následujících aktivitách zapojeni, napíší za ANO hvězdičku*.)  

úklidem kostela □ANO, úklidem fary □ANO, opravnými pracemi □ANO, 

aranžováním květin □ANO, odvozem starších a nemocných na bohoslužby 

□ANO, četbou čtení při liturgii (lektor) □ANO, uspořádat různá setkání 

□ANO, nabídnout pro setkání byt □ANO, finančním darem □ANO, 



učit náboženství □ANO, zpívat v chrámovém sboru □ANO, zpívat ve farní 

skupince □ANO, hrát ve farní skupince □ANO - jaký hudební nástroj ............ 

..........., navštěvovat nemocné farníky □ANO, nosit obětní dary při bohoslužbě 

□ANO, ministrovat □ANO, organizovat společně den farnosti, táboráky, 

výlety, poutě atd. □ANO, pomáhat s výrobou či aktualizací webových stránek 

farnosti □ANO, pomáhat s administrativní a kancelářskou prací □ANO - co 
umím (práce na PC, účetnictví, příprava plakátů, prezentace PowerPoint, psát 

matriky...): ........................................................, pečovat o nástěnky □ANO, 

vést kroniku farnosti □ANO, vést far. knihovnu □ANO, fotit □ANO, natáčet 

video □ANO, další návrhy .................................................................................. 
 

Jméno:............................................., příjmení:...................................................... 

adresa: obec:................................................., ulice:............................................., 

č. p.:......................., PSČ: ..............., telefon: ......................................................, 

e-mail: ......................................................, datum narození: ..............................., 

datum svátku: ..............................., datum svatby: .............................................., 

(abychom mohli vše společně oslavit a modlit se za sebe). Souhlasím, aby ŘKF 

- děkanství Vrchlabí evidovala a zpracovávala mnou uvedené osobní údaje (dle 

zákona na ochranu osob. údajů č. 101/2000 Sb.) pro pastorační účely farnosti. 

V (obec)................................................, dne:....................., podpis:..................... 

Tento dopis vznikl ve spolupráci s Pastorační radou naší farnosti. Věříme, že pomůže 
ke službě Bohu a potřebným, podpoří využití darů a schopností, které jsme od Pána 
dostali. Doufáme, že přinese radost nám i všem, kteří k nám do farnosti přichází. 
Vyplněný dopis, prosíme, odevzdejte či zašlete na faru. Děkujeme za spolupráci, 
prosíme o denní modlitbu, aby naše činnost měla smysl a požehnání.  
 

Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 
Vrchlabí, kancelar@farnostvr.info, tel. 499 422 899, 
www.vikariatjilemnice.cz/farnost/vrchlabi 
               
Kdo chce jít rychle, jde sám. Kdo chce dojít daleko, jde společně.  
Africké přísloví                                                                                  


