
OHLÁŠKY A POŘAD BOHOSLUŽEB 18. 12. 2016 – 1. 1. 2017  
4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
18. 12. Neděle 07:00 Vrchlabí - rorátní mše sv. – za Věnceslava Lukáše 
   09:00    Dolní Lánov – mše sv. ve vytápěné zákristii kostela 
   11:00    Špindlerův Mlýn  
20. 12. Úterý 15:00 Vrchlabí – domov pro seniory 
21. 12. Středa 18:00 Vrchlabí – kaple na faře – za Marii Jiroušovou a dceru  
     s rodinou 
22. 12. Čtvrtek 18:00 Vrchlabí – kaple na faře  
23. 12. Pátek 17:00 Špindlerův Mlýn – Erlebachova bouda 
 

DOBA VÁNOČNÍ 
Pořad bohoslužeb od 24. 12. 2016 do 1. 1. 2017 je na samostatném listu.  
    

 Sbírky: 11. 12. Vrchlabí 2.986 Kč, Špindlerův Mlýn 480 Kč. Všem dárcům děkujeme!  
 Modleme se za našeho papeže Františka, který v sobotu 17. 12. má 80. narozeniny. 
 Stále můžete nosit polínka (symbol skutků lásky) do domu Svaté Rodiny v kostele  

sv. Vavřince. 
 Na snídani po rorátní mši svaté zveme do farní místnosti každou adventní neděli. 
 Během adventu můžete nosit do koše vzadu v kostele trvanlivé potraviny pro chudé. 
 Na nástěnce v kostele si můžete prohlédnout Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti. 
 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. 
 Ve středu 21. 12. o 15:00 bude probíhat v kostele sv. Vavřince vánoční výzdoba a stavění 

betléma, prosíme kostelníky a ministranty o pomoc. 
 Příležitost ke svátosti smíření bude středa - pátek 21.12. - 23.12. půl hodiny před 

bohoslužbou, jinak po domluvě s knězem. 
 Srdečně zveme na Vánoční koncerty Vrchlabského chrámového sboru 21. 12., 26. 12. a 

28. 12. v kostele sv. Augustina.  
 Na Štědrý den si můžete od 13:00 do 16:00 na Nám. T. G. Masaryka vyzvednout a přinést 

domů Betlémské světlo. 
 V pátek 30. 12. bude při mši svaté v kapli na faře ve Vrchlabí obnova manželských slibů. 
 Od 4. 1. 2017 budou pravidelné bohoslužby: ve všedních dnech ve Vrchlabí (středa, 

čtvrtek, pátek) v kapli na faře od 18:00, sobota 17:00 (s nedělní platností), nedělní 

bohoslužby od 8. 1. 2017: Vrchlabí 9:00, Dolní Lánov 11:00, Špindlerův Mlýn 14:00. 

 Zájemci, kteří by chtěli utvořit skupinku na tříkrálové koledování, se mohou přihlásit na faře. 

 Ve středu 11. 1. bude od 16:00 úvodní setkání společenství „zlatého věku“ na faře ve farní 

místnosti. 

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 
 

Požehnané svátky narození Spasitele světa, 

upřímné díky za celoroční spolupráci a pokojný rok 2017! 

http://www.vikariatjilemnice.cz/

