OHLÁŠKY 25. 11. – 10. 12. 2017
 Ve sbírce na pojištění kostelů a dalších církevních budov se v naší farnosti vybralo
4.153 Kč. Všem dárcům děkujeme!
 V neděli 3. 12. se koná sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců.
 V neděli 3. 12. budou požehnány adventní věnce.
 Adventní brožury s biblickým čtením a rozjímáním jsou za 20 Kč k dispozici vzadu
v kostele a v kapli na faře.
 O adventních nedělích je změna času bohoslužeb: Vrchlabí 7:00, Dol. Lánov 9:00, Šp.
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.
 Během adventu bude putovat po domácnostech soška Pražského Jezulátka. Využijme
ji ke chvílím ztišení a modliteb. Zájemci, hlaste se v zákristii.
 Během adventu můžete nosit do koše vzadu v kostele trvanlivé potraviny pro chudé.
 Ve čtvrtek 7. 12. zveme farníky zapojené ve službách na adventní posezení na faru.
Začátek mší sv. v 18:00.
 V pátek 15. 12. a v sobotu 16. 12. se na faře koná adventní duchovní obnova. Program
najdete na nástěnkách a na webu.
 V neděli 26. 11. bude po mši svaté v kostele sv. Vavřince Adventní jarmark, jehož
výtěžek bude zaslán chudým bohoslovcům v Ugandě. Díky Vaši štědrost!.
 Přispějte na zpovědní místnost pro vrchlabský kostel. Zatím se vybralo 98.918 Kč.
Chybí ještě asi 57.000 Kč, zájemcům vystavíme potvrzení pro daňové účely.
 Zveme děti k pravidelnému zpívání a hraní každý pátek 15:30 – 16:30 na faře.
 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.
 Hledáme též nové ministranty, děti a mládež do scholičky. Zájemci hlaste se na faře.
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
Teplo láskyplných mezilidských vztahů působí,
že člověk lépe snáší chlad zvenčí.
Vojtěch Kodet

