OHLÁŠKY 3. – 18. 11. 2018
 V neděli 21. 10. se na sbírku na misie vybralo 10.744 Kč. Všem dárcům děkujeme.
 Povídání o víře pro všechny, kdo se zajímají o základy křesťanské víry, bible
a katechismu i pro ty, kdo uvažují o přijetí křtu, bude výjimečně ve středu 7. 11. po
večerní mši sv. (18:45-19:45). Další bude opět ve čtvrtek 15. 11. ve stejnou hodinu.
 Od 1. do 8. 11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost
smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl na Sv. otce) denně plnomocné odpustky,
přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam
třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat jen odpustky částečné.
 Přijďte na slavnost posvěcení kostela sv. Josefa v Dolním Dvoře, mše svatou
v sobotu 10. 11. od 16:00 doprovodí skupina Petach. Těšíme se na Vás!
 V neděli 11. 11. bude 2. sbírka na pojištění kostelů a církevních budov v diecézi.
 Přijďte podpořit ADVENTNÍ JARMARK PRO UGANDU, který bude v neděli 25. 11.
po mši svaté (9:00) v kostele sv. Vavřince. Bude výběr z adventních věnců, svícnů
a nejrůznějšího zboží. Do přípravy se můžete zapojit i vy a připravit výrobky
doma. Lze též obohatit stůl drobným pohoštěním, obsluhovat účastníky apod.
Kdo připraví výrobky doma, prosíme, aby je přinesl na faru nejpozději do soboty
24. 11. dopoledne. Mládež může přijít vyrábět na jarmark v pátek 23. 11. po
večerní mši svaté na faru během Večeru mladých. Děkujeme za tolik potřebnou
pomoc a spolupráci.
 Kdo si chce objednat a předplatit časopis Světlo na rok 2019, ať se přihlásí ve
farní kanceláři. Společnou objednávku a distribuci bude zajišťovat pan Filipčík.
 Vzadu v kostele jsou k dispozici stolní kalendáře na rok 2019.
 Přijmeme pracovníky na příležitostný úklid na faře (středisko Eljon) ve Špindlerově
Mlýně, více informací v kanceláři vrchlabské fary.
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
Cesta lidského zrání je cestou lásky a vede od přijímání péče ke schopnosti
prokazovat péči, od přijímání života ke schopnosti předávat život.
papež František

