OHLÁŠKY 9. 12. – 31. 12. 2017
 V neděli 26. 11. se u nás konal Adventní jarmark, při kterém se na bohoslovce
v Ugandě vybralo 21.000 Kč. Díky za Vaši štědrost a pomoc tolik potřebnou!
 V neděli 3. 12. se ve sbírce na kněžský seminář a formaci bohoslovců v naší
farnosti vybralo 4.537 Kč. Všem dárcům děkujeme!
 Ve středu 13. 12. bude od 16:00 setkání společenství Zlatého věku na faře.
 V pátek 15. 12. a v sobotu 16. 12. se na faře ve Vrchlabí koná Adventní duchovní
obnova s P. Martinem Sedloněm, OMI. Program najdete na nástěnkách a na webu.
 V neděli 17. 12. si přineste k požehnání figurky Ježíšků z domácích jesliček.
 Ve čtvrtek 21. 12. od 16:00 bude probíhat v kostele sv. Vavřince vánoční výzdoba
a stavění betléma, prosíme kostelníky, ministranty a další dobrovolníky o pomoc.
 Příležitost ke svátosti smíření v předvánoční době: středa - pátek půl hodiny
před bohoslužbou, využijte hlavně zpovídání při adventní obnově: pátek 15. 12.
od 17:00 do 18:00 a sobota 16. 12. 12:00-13:00, jinak po domluvě s knězem.
 Srdečně zveme na Vánoční koncerty Vrchlabského chrámového sboru v pátek 22. 12.
a Štěpánský koncert v úterý 26. 12. od 16:00 v kostele sv. Vavřince ve Vrchlabí.
 Betlémské světlo je k dispozici na Štědrý den 13:00 - 16:00 na Nám. T. G. Masaryka.
 Pokud by chtěl někdo osamělý strávit Štědrý večer na vrchlabské faře, hlaste se do
neděle 17. 12. do kanceláře na děkanství.
 Hledáme dobrovolníky, kteří by zajistili, aby mohl být otevřen kostel sv. Vavřince
25. 12., 26. 12. a 1. 1. od 13:00 do 15:00. Rozpis je v zákristii.
 Zveme děti, mládež a další zájemce na vánoční zpívání koled do Domova pro seniory
ve čtvrtek 28. 12. od 9:30.
 Na rorátní mši svatou můžete jít už ze svých domovů s rozsvícenými lucerničkami.
 Na snídani po rorátní mši svaté zveme do farní místnosti 1., 2. a 3. adventní neděli.
 Během adventu můžete nosit do koše vzadu v kostele trvanlivé potraviny pro chudé.
 V neděli 31. 12. bude při bohoslužbách obnova manželských slibů.
 Přispějte na zpovědní místnost pro vrchlabský kostel. Zatím se vybralo 98.982 Kč.
Chybí ještě asi 57.000 Kč, zájemcům vystavíme potvrzení pro daňové účely.
 Stolní kalendáře 2018 „Malá poselství Vojtěcha Kodeta“ za 69 Kč jsou vzadu v kostele.
 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 požehnané a pokojné vánoční svátky!
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
Mysli si, že všichni lidé jsou dobří a že Pán je miluje.
sv. Silván z Athosu

