ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ
PLÁNOVANÉ AKCE PROSINEC 2017
RORÁTNÍ MŠE SVATÉ - ADVENTNÍ NEDĚLE - ZMĚNA ČASU BOHOSLUŽEB
Rorátní mše svaté začínající v kostele osvětleném pouze svíčkami budeme ve Vrchlabí
slavit 1., 2. a 3. neděli adventní od 7:00. Během nich zazní tradiční rorátní zpěvy
v podání BcA. Radka Hanuše, DiS. Budou zapalovány svíce na adventním věnci, na
1. 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 sv. zveme všechny do farní místnosti na snídani. První tři adventní
neděle je změna času bohoslužeb: 7:00 Vrchlabí, 9:00 Dol. Lánov, 11:00 Šp. Mlýn.
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 trvanlivé potraviny (těstoviny, rýži,
konzervy, sladkosti) do vrchlabského kostela sv. Vavřince. Nashromážděné potraviny
dopravíme k chudým lidem bez domova. Všem dárcům předem upřímně děkujeme!
PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE V DOLNÍ BRANNÉ – 15. 12.
V pátek 15. prosince se v Dolní Branné můžete prožít zajímavé odpoledne. Od 15:00
bude v prostoru před školou a kostelem zahájen prodej vánočních předmětů a
občerstvení, dále budou následovat vánoční dílny, sportovní aktivity, vystoupení MŠ a
ZŠ, hudební program v kostele (17:00) a na závěr rozsvícení vánočního stromu.
ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
Srdečně Vás zveme na adventní duchovní obnovu, která se bude konat v pátek 15. 12.
a v sobotu 16. 12. na římskokatolické faře ve Vrchlabí. Naším hostem bude misionář
oblát Panny Marie Neposkvrněné P. ThLic. Martin Sedloň OMI.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Pokud chcete, aby Vám doma zářilo světlo dovezené přímo z Betléma – z místa, kde se
podle Bible vánoční příběh skutečně stal, přijďte si zapálit svou svíci na Štědrý den:
13:00 – 16:00, Náměstí T. G. Masaryka. Vše tradičně zajišťují skauti. Požehnané Vánoce!
BOHOSLUŽBY NA ŠTĚDRÝ DEN
Dolní Branná: 14:00, Kunčice n. L.: 15:00, Dolní Lánov: 16:00, Dolní Dvůr: 22:00,
Špindlerův Mlýn: 22:00, Vrchlabí: 24:00.
VÁNOČNÍ KONCERTY
K době vánoční neodmyslitelně patří koncerty i společné zpívání. Přijměte pozvání
alespoň k některým z nich: Vrchlabí kostel sv. Vavřince 22. 12. v 19:00; Dolní Dvůr
27. 12. v 17:00; Špindlerův Mlýn 30. 12. v 19:00.
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
Ježíš vás čeká, hledá vás, a pokud někdo hledá Jeho, najde Jej. (papež František)

