OHLÁŠKY 1. – 16. 12. 2018
 Ve sbírce na pojištění kostelů a dalších církevních budov se v naší farnosti vybralo
4.843 Kč. Všem dárcům děkujeme!
 V neděli 2. 12. se koná sbírka na kněžský seminář a formaci našich bohoslovců.
 O adventních nedělích je změna času bohoslužeb: Vrchlabí 7:00, Dolní Lánov 9:00,
Špindlerův Mlýn 11:00.
 Na rorátní mši svatou můžete jít už ze svých domovů s rozsvícenými lucerničkami.
 Na snídani po rorátní mši svaté zveme do farní místnosti každou adventní neděli.
Dobrovolníci, kteří by chtěli přichystat drobné pohoštění, hlaste se, prosím, v kanceláři.
 V neděli 2. 12. budou požehnány adventní věnce.
 Adventní brožury s biblickým čtením a rozjímáním jsou za 20 Kč vzadu v kostele.
 Ve čtvrtek 6. 12. zveme farníky zapojené ve službách (úklid, kostelníci, ministranti,
květiny, hudba apod.) na adventní posezení na faru. Začátek mše sv. v 18:00, program
pokračuje ve farním sále.
 10. a 11. 12. je P. Jiří Šlégr na dovolené. V případě potřeby ho zastupuje P. Ivo
Kvapil, Jablonec nad Jizerou, e-mail: ivo.kvapil@wo.cz, tel.: 737 407 587.
 V sobotu 15. 12. od 9:00 do 13:00 se na faře ve Vrchlabí koná adventní duchovní
obnova s P. Petrem Kubantem, program je na nástěnkách a na webu. Určitě přijďte.
 Příležitost ke svátosti smíření: středa - pátek půl hodiny před bohoslužbou,
využijte hlavně zpovídání při adventní obnově: 15. 12. 12:00-13:00, jinak po
domluvě s knězem.
 Vzadu v kostele jsou k dispozici poslední stolní kalendáře na rok 2019.
 V neděli 25. 11. proběhl Adventní jarmark pro chudé bohoslovce v Ugandě. Stále
je k dispozici několik adventních věnců, svícnů a drobných předmětů. V neděli 2.
12. je poslední možnost získání těchto výrobků. Díky Vaši štědrost!
 Během adventu bude putovat po domácnostech soška Pražského Jezulátka.
Využijme ji ke chvílím ztišení a modliteb. Zájemci, hlaste se v zákristii.
 V neděli 16. 12. si přineste k požehnání figurky Ježíšků z domácích jesliček.
 Povídání o víře pro všechny, kdo se zajímají o základy křesťanské víry, bible
a katechismu i pro ty, kdo uvažují o přijetí křtu, je od prosince každou středu (tedy
5. a 12. 12.) po večerní mši svaté (18:45-19:45).
 Během adventu můžete nosit do koše vzadu v kostele trvanlivé potraviny pro chudé.
Kontakt:
Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1,
tel.: 499 422 899, 731 645 349, e-mail: kancelar@farnostvr.info, IČ: 47466570,
www.vikariatjilemnice.cz, č. účtu: 1187204349/0800
Žít jako Boží děti znamená nechat v každém skutku vyjít najevo obrovskou pravdu,
že Bůh je Otec a lze mu důvěřovat.
papež František

