
OHLÁŠKY A POŘAD BOHOSLUŽEB 31. 12. 2016 - 14. 1. 2018  
 

 V neděli 31. 12. bude při bohoslužbách obnova manželských slibů. 

 Hledáme dobrovolníky, kteří by zajistili, aby mohl být otevřen kostel sv. Vavřince 1. 1. 

od 13:00 do 15:00. Rozpis je v zákristii. 

 Děkujeme všem za trvanlivé potraviny pro chudé. 

 Před Vánocemi byl na základě rozhodnutí zastupitelstva města Vrchlabí P. Stanislav 

Skalský oceněn titulem Čestný občan města Vrchlabí. Je možné si ještě objednat filmový 

dokument Vzpomínky na P. Stanislava Skalského. K dispozici bude během ledna. 

Děkujeme Vám všem, kdo jste vznik dokumentu i jmenování P. Stanislava Čestným 

občanem města Vrchlabí jakkoliv podpořili!  

 5. 1. Pátek 15:00 – Dolní Branná – kostel – Tříkrálové setkání u betléma. 

 Na obřady ze Slavnosti Zjevení Páně (6. 1., Vrchlabí a Šp. Mlýn - kaple sv. Františka, 

7. 1. Dolní Lánov a Špindlerův Mlýn - kostel) si přineste nádoby na svěcenou vodu. 

Žehnat se mohou i zlaté předměty. 

 Ve středu 10. 1. bude od 16:00 setkání společenství Zlatého věku na faře. 

 Od soboty 13. 1. do Velikonoc se přesouvají sobotní bohoslužby z kostela v Dolní 

Branné do farní kaple ve Vrchlabí, začátek v 17:00. 

 Přispějte na zpovědní místnost pro vrchlabský kostel. Zatím se vybralo 

100.447 Kč. Chybí ještě asi 56.000 Kč, zájemcům vystavíme potvrzení pro daňové 

účely. 

 Stolní kalendáře 2018 „Malá poselství Vojtěcha Kodeta“ za 69 Kč jsou vzadu v kostele. 

 Komu doma zbyly korpusy z použitých adventních věncích, můžete je přinést na faru, 

použijeme je na další adventní jarmark. 

 Naléhavě hledáme farníky, kteří by byli ochotni zapojit se přibližně 4x za rok 

do úklidu vrchlabského kostela. Hlásit se můžete v zákristii nebo na faře. 

 Přejeme Vám všem požehnaný rok 2018! 
 

Kontakt: 
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, č. účtu: 1187204349/0800 

 

Vánoce jsou časem pro přeměnu síly strachu na sílu lásky,  

na sílu k nové představivosti lásky.  

papež František 

http://www.vikariatjilemnice.cz/

