
OHLÁŠKY 19. 1. – 9. 2. 2020 
 Sestry sv. Matky Terezy děkují všem za trvanlivé potraviny pro chudé.  

 Od úterý 21. 1. do pátku 24. 1. probíhají ekumenické bohoslužby za jednotu 
křesťanů. Podpořme tento týden modliteb, více informací v aktuálním pořadu 
bohoslužeb. Po páteční bohoslužbě zveme na posezení ve farním sále. Prosíme 
ženy, aby se domluvily na přípravě pohoštění. 

 V neděli 26. ledna bude mše svatá zaměřená na děti a mládež, ve vrchlabské 
farní místnosti pak všechny zveme na nedělní pohádku před obědem, přijďte 
děti povzbudit a ocenit, občerstvení bude zajištěno. Děkujeme dobrovolníkům, 
kteří pohoštění připravují.   

 Při mši svaté v neděli 2. února se budou žehnat svíčky „hromničky“, přineste si 

k požehnání svíce, které Vám doma při modlitbě projasní domov požehnáním.  

 V sobotu 8. února v 9:00 bude probíhat odklízení vánoční výzdoby v kostele ve 

Vrchlabí, budeme rádi za pomoc.  

 Hledáme a prosíme další dobrovolníky na úklid kostela, nový rozpis služeb je 

v zákristii, úklid vychází cca 4x za rok na 2 týdny. Děkujeme všem, kdo tímto 

způsobem podporují chod farnosti. I obyčejné věci mají nebeskou cenu. 

 Aby mohly být bohoslužby opravdu důstojnou a krásnou chválou Boží, 

potřebujeme doplnit tým ministrantů. Pokud sami chcete, nebo víte o někom 

z dětí či dospělých, kdo by měl zájem a mohl ministrovat, dejte nám, prosím, 

vědět do farní kanceláře. Děkujeme všem, kdo již tuto službu vykonávají!  

 Zveme k modlitbě živého růžence. Přihlášky jsou v kostele i na faře.  

 Každý čtvrtek zveme na Chvíli chval po mši svaté před svatostánek. 
 Povídání  o  víře pro ty, kdo se zajímají o základy křesťanské víry, katechismu 

a bible, i pro ty, kdo uvažují o přijetí křtu: každou středu od 18:45, fara Vrchlabí.  
 Můžete dávat své úmysly na mši svatou. 
Zapište si do diáře:  
 19. 1. neděle - nácvik ministrantů po mši svaté předposlední neděli v měsíci. 
 29. 1. středa - Biblická hodina – od 18:45, fara Vrchlabí 
 4. 2. úterý - Společenství manželů – od 20:00, fara Vrchlabí. 
 7. 2. pátek - pravidelná návštěva nemocných, adorace 
 12. 2. středa - společenství Zlatého věku - v 16:00 hodin, fara 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 

 

Solidnost a jistotu skýtá našemu životu pouze jednání založené na důvěře v Boží Slovo. 
papež František 
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