
OHLÁŠKY 30. 11. - 1. 1. 2020 

 Na pojištění kostelů a dalších círk. budov se 10. 11. vybralo 6.592 Kč. Dárcům děkujeme. 
 Místo pana Fišery byla od 1. 11. přijata nová pastorační asistentka paní Palmová. 
 V neděli 24. 11. se zatím vybralo na Ugandu 15.942 Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme!  
 Na snídani po rorátní mši svaté zveme do farní místnosti každou adventní neděli. 

Dobrovolníci, kteří by chtěli přichystat drobné pohoštění, hlaste se, prosím, v kanceláři. 
 Adventní brožury s biblickým čtením a rozjímáním jsou k dispozici vzadu v kostele.  
 Každý čtvrtek zveme na Chvíli chval po mši svaté před svatostánek. 
 Příležitost ke svátosti smíření: středa - pátek půl hodiny před bohoslužbou, využijte 

hlavně zpovídání při adventní obnově: 14. 12. 11:00-12:30, jinak  po domluvě s knězem. 
 Během adventu můžete nosit do koše vzadu v kostele trvanlivé potraviny pro chudé. 
 Po domácnostech bude putovat soška Pražského Jezulátka. Rozpis je v zákristii. 
 Povídání  o  víře pro ty, kdo se zajímají o základy křesťanské víry, katechismu a bible, 

i pro ty, kdo uvažují o přijetí křtu: středa 4., 11. a 18. 12. od 18:45, fara Vrchlabí.  
Zapište si do diáře:  

 1. 12. neděle - žehnání adventních věnců při nedělních bohoslužbách.  
 1. 12. neděle - sbírka na Kněžský seminář a formaci našich bohoslovců. 
 2. 12. pondělí, kostel sv. Jakuba, Dolní Lánov, 16:00 vystoupení dětí z místní ZŠ. 
 3. 12. první úterý v měsíci - Společenství manželů – od 20:00, fara Vrchlabí.  
 4. 12. středa - předvánoční odpoledne v Dolní Branné, 16:00, kostel, vystoupení dětí a hostů  
 6. 12. pátek - adorace po mši sv. od 18:00 - zveme všechny k slavení devíti prvních 

pátků. Využijme důležitých Ježíšových příslibů těm, kdo mají úctu k jeho Srdci, uctívají 
obraz jeho Srdce a 9 měsíců chodí na 1. pátek ke sv. přijímání.  

 6. 12. pátek - pravidelná návštěva nemocných.  
 6. - 8. 12. - Adventní víkend ticha, Eljon, Špindlerův Mlýn, lektor: P. Šlégr. 
 11. 12. druhá středa v měsíci - společenství Zlatého věku – v 16:00 hodin. 
 13. - 15. 12. - Perníkový víkend, Eljon, Špindlerův Mlýn, lektor: p. Križalkovičová. 
 14. 12. sobota - Adventní duchovní obnova, fara Vrchlabí, biskup Josef Kajnek.  
 16. 12. neděle - přineste si k požehnání figurky Ježíšků z domácích jesliček. 
 18. 12. středa - výročí úmrtí Václava Havla, program v kostele sv. Vavřince začne 

v 17:30, dále bude zahájen průvod se svíčkami a v 18:00 mše svatá. 
 21. 12. sobota - od 9:00 bude probíhat v kostele sv. Vavřince vánoční výzdoba a stavění 

betléma; prosíme kostelníky, ministranty a další dobrovolníky o pomoc. 
 22. 12. neděle - nácvik ministrantů po mši svaté předposlední neděli v měsíci. 
 27. 12. pátek 9:30 - zveme děti a další zájemce na zpívání koled do Domova pro seniory.  
 27. 12.  pátek - pozvání na motorkáři opravenou kapličku – 16:00 Hořejší Vrchlabí, Horská 496.  
 29. 12. neděle - probíráme z Misálku otázky a odpovědi str. 72-76. Po mši sv. zveme na pohádku 

před obědem na faru. Uvítáme pomoc s pohoštěním, zájemci se mohou psát do rozpisu.  
 29. 12. neděle - při bohoslužbách bude obnova manželských slibů. Každá rodina si může 

přinést svíčku, která bude požehnána zároveň s rodinami. Zájemcům P. Šlégr požehná byt. 
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Modlitby či posty nejsou platby za milosti. papež František 
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