
OHLÁŠKY 1. 1. – 19. 1. 2020 
 

 Děkujeme všem za trvanlivé potraviny pro chudé. 
 Na kněžský seminář a naše bohoslovce se 1. 12. vybralo 5.794 Kč. Všem 

dárcům děkujeme. 
 V souvislosti s adventním jarmarkem se na Ugandu vybralo 29.523 Kč. Dárcům 

upřímně děkujeme!  
 Na obřady ze Slavnosti Zjevení Páně (4. 1. Dolní Branná, 5. 1. Vrchlabí, Dolní 

Lánov, Šp. Mlýn) si přineste nádoby na svěcenou vodu. Žehnat se mohou i 
zlaté předměty. 

 Od  soboty  11. 1. do Velikonoc se přesouvají sobotní bohoslužby z kostela  
v Dolní Branné do farní kaple ve Vrchlabí, začátek v 17:00. 

 Novinka – od 12. 1. do konce března budou večerní bohoslužby ve Vrchlabí 
v kapli na faře od 18:00. 

 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: výjimečně čtvrtek 2. 1., dále každou 
středu od 18:45, fara Vrchlabí.  

 Komu doma zbyly korpusy z použitých adventních věnců, můžete je přinést 
na faru či do kostela, použijeme je na další adventní jarmark. Děkujeme. 

 Můžete dávat své úmysly na mši svatou. 
 

Zapište si do diáře:  
 3. 1. pátek - pravidelná návštěva nemocných. 
 6. 1. pondělí - Slavnost Zjevení Páně, 15:45 ve Šp. Mlýně na Erlebachově 

boudě. 
 7. 1. úterý - Společenství manželů od 20:00, fara Vrchlabí.  

 8. 1. středa -  Společenství Zlatého věku od 16:00, fara Vrchlabí. 
 17. 1. pátek - Večer mladých od 18:00, pouť ke sv. Antonínu poustevníkovi, 

patronovi kaple ve Vrchlabí. 
 19. 1. neděle - nácvik ministrantů po mši svaté předposlední neděli v měsíci. 
 

Přejeme Vám všem požehnaný rok 2020! 
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Přijměme dar, kterým je Ježíš, abychom se pak jako Ježíš stali darem.  
Stát se darem znamená dát životu smysl. A je to ten nejlepší způsob, jak změnit svět.   

papež František 
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