
OHLÁŠKY A POŘAD BOHOSLUŽEB 14. - 28. 1. 2018  
 

 Na nástěnce je poděkování od sester Matky Terezy za trvanlivé potraviny pro chudé. 

Vzadu jsou k dispozici obrázky a medailky sv. Matky Terezy. 

 Děkujeme dobrovolníkům, kteří se nově přihlásili do úklidu vrchlabského kostela.  

 Ve Špindlerové Mlýně chystáme nové podsedáky do kostelních lavic. Kdo by chtěl 

finančně přispět, jeden stojí přibližně 1.800 Kč a je jich potřeba 19. Velmi děkujeme. 

 Od prosince 2017 nastoupila na část úvazku do farní kanceláře Lenka Nováková. 

Vystřídala pastorační asistentku Kateřinu Kuříkovou, která k nám dojíždí učit 

náboženství.  

 Zveme Vás ke společným ekumenickým bohoslužbám, které budou ve Vrchlabí: 

v pátek 19. 1., od úterý 23. 1. do čtvrtka 25. 1. Oproti informacím zveřejněným na 

kraji ledna přibylo ještě setkání v úterý 23. 1. u evangelíků. Více informací 

v aktuálním pořadu bohoslužeb. 

 Ve středu 24. 1. bude od 16:00 setkání společenství Zlatého věku na faře. 

 Zveme Vás na Společenský večer Vavřineček do SD Jilm v Jilemnici v sobotu 

27. ledna od 19:30. K tanci a poslechu hraje skupina Futrál. 

 V neděli 28. ledna zveme nejen děti a jejich blízké na pohádku před obědem do 

vrchlabské farní místnosti po dětské mši svaté. 

 Ještě stále, prosím, přispívejte na zpovědní místnost pro vrchlabský kostel. Zatím se 

vybralo přes 102.000 Kč. Chybí ještě asi 58.000 Kč. Velmi děkujeme! 

 Modleme se o požehnání pro misijní cestu papeže Františka do Chile a Peru ve 

dnech 15. až 22. ledna. 

 Můžete dávat své úmysly na mši svatou. 
 

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 

 
 

Kristus je Tím, kdo se modlí, a zároveň modlitbou! V Ukřižovaném rozpoznáváme 

Kněze, který vzdává bohumilou poctu Bohu synovskou poslušností. 

papež František 

http://www.vikariatjilemnice.cz/

