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PLÁNOVANÉ AKCE PROSINEC 2016  
 

RORÁTNÍ MŠE SVATÉ - ADVENTNÍ NEDĚLE 27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12. 2016 

Každou adventní neděli se budou od 7:00 v kostele sv. Vavřince konat rorátní mše svaté, během 

kterých zazní tradiční rorátní zpěvy v podání BcA. Radka Hanuše, DiS. Budou také zapalovány 

svíce na adventním věnci a na první adventní neděli požehnány adventní věnce z našich domovů. 

Svíce (lucerničky, ve kterých neste svíce na roráty už z domovů) a adventní věnce k požehnání si 

přineste s sebou. Po mši svaté zveme všechny, děti i s rodiči do farní místnosti na snídani. 

O adventních nedělích je změna času bohoslužeb: Vrchlabí 7:00, 9:00 Dol. Lánov, 11:00 Šp. Mlýn. 
 

ADVENT S DĚTMI VE FARNOSTI 

Děti, které přijdou na nedělní rorátní mše svaté, prožijí advent jako pomocníci Panny Marie 

a sv. Josefa. Dostanou totiž velkou možnost, připravit pro jejich chudý dům dřevo na topení. 

Pravé „teplo“ z tohoto dřeva však bude vycházet z dobrých skutků a čistých srdcí. Přijďte 

a uvidíte! 
 

TRVANLIVÉ POTRAVINY PRO CHUDÉ A HLADOVÉ 

Během letošního adventu chceme pamatovat také na ty, které nečekají Vánoce v hojnosti 

a pohodlí, ale kteří prožívají život v nedostatku a chudobě. Všichni, kdo se chcete rozdělit 

s těmito potřebnými, můžete přinést jakékoli trvanlivé potraviny (těstoviny, rýži, konzervy, 

sladkosti) do vrchlabského kostela sv. Vavřince. Odtud nashromážděné potraviny dopravíme 

k potřebným chudým lidem bez domova. Všem dárcům předem upřímně děkujeme! 
 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA – SOBOTA 17. 12. 2016 

Srdečně Vás zveme na adventní duchovní obnovu, která se bude konat v sobotu 17. 12. 2016 

na vrchlabské faře od 9:00 do 12:00. V rámci programu bude mše svatá, přednáška i příležitost ke 

svátosti smíření. Náš host ThLic. Jaroslav Brož SSL je římskokatolický kněz, biblista a nynější 

proděkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy pro studium. Studoval v Římě na 

Papežském biblickém institutu (toto studium zakončil licenciátem biblických věd) a následně na 

Univerzitě Karlově v Praze (doktorské studium). Přijďte, setkání právě s tímto člověkem nám 

jistě odkryje hlubiny Písma svatého a přiblíží tajemství blížících se Vánoc. Těšíme se na Vás!  
 

VÁNOČNÍ KONCERTY  

K době vánoční neodmyslitelně patří koncerty i společné zpívání. Přijměte pozvání alespoň 

k některým z nich: v sobotu 17. 12. v 17:00 můžete přijít na Zpívání u vánočního stromu 

v Dolním Dvoře. Přímo ve Vrchlabí si můžete vybrat hned ze tří koncertů v klášterním kostele 

sv. Augustina: ve středu 21. 12. od 19:00, v pondělí 26. 12. od 16:00 a ve středu 28. 12. od 19:00. 

A konečně v pátek 30. 12. nás od 19:00 čeká Zpívání koled při svíčkách v kostele sv. Petra 

ve Špindlerově Mlýně. 
 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO – SOBOTA 24. 12. 2016 

Stejně jako v minulých letech i letos máme díky skautům možnost donést si do našich domovů 

na vánočně prostřený stůl světlo, které bylo zapáleno v Betlémě – tam, kde se podle Bible 

vánoční příběh skutečně stal. Pokud chcete, aby Vám toto světlo doma zářilo a připomínalo 

tajemství a smysl Vánoc, přijďte si zapálit svou svíci na Štědrý den mezi 13 – 16 hodinou na 

Náměstí T. G. Masaryka. Tuto službu tradičně zajišťují skauti. Požehnané Vánoce! 
 

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 
 

Rozdáváš-li světlo, nebudeš bloudit temnotou. 
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