ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ
PLÁNOVANÉ AKCE LISTOPAD 2017
PŘÍPRAVA PŘED PŘIJETÍM SVÁTOSTÍ
V listopadu bude na faře ve Vrchlabí probíhat příprava rodičů, kteří chtějí nechat pokřtít
své děti. Zároveň zveme všechny, kteří plánují uzavřít v příštím roce ve vrchlabské farnosti
církevní sňatek, aby si přišli na faru domluvit co nejdříve termín přípravy na manželství.
BOHOSLUŽBY V ZIMNÍM OBDOBÍ
Od pátku 3. listopadu budou ve Vrchlabí pravidelné bohoslužby ve všední den od 18:00
v kapli na faře. Sobotní bohoslužby v Dolní Branné budou od 4. 11. začínat v 17:00.
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH – 1. 11.
Ve středu 1. 11. zveme všechny na mši svatou od 18:00 do kostela sv. Vavřince.
V tento den zvlášť slavíme a prosíme o přímluvu ty, kteří již vstoupili do „nebe“, to
znamená do stavu nekonečného štěstí ve společenství s Bohem.
EKUMENICKÁ MODLITBA NA HŘBITOVĚ – 2. 11.
Začátkem listopadu je v zemích s křesťanskou tradicí zvykem navštívit hřbitov a rodinný
hrob, zapálit zde svíčku, položit kytici a se vzpomínkou se pomodlit. Katolická bohoslužba
za zemřelé bude ve čtvrtek 2. 11. od 17:00 v klášterním kostele sv. Augustina, od 18:00
následuje ekumenická modlitba na místním hřbitově. Vzadu v kostele sv. Vavřince bude do
středy 1. 11. schránka určená pro Vaše prosby za zemřelé. Od 1. do 8. listopadu je možno
získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. 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.
3. VEČER MLADÝCH – 24. 11.
Zveme všechny mladé na vrchlabskou faru v pátek 24. 11., začínáme od 18:00 v kapli
bohoslužbou, kterou mládež doprovodí krásnou hudbou a zpěvem. Setkání, zpívání a
povídání bude pokračovat ve farním sále. Nejen o svých misijních zkušenostech a
zážitcích bude vyprávět P. Jiří Šlégr. Chybět nebude malé pohoštění a promítání
zajímavého filmu. Společně budeme připravovat výrobky pro adventní jarmark. Kdo
chce, může přespat do sobotního rána. Neváhejte a přijďte!
ADVENTNÍ JARMARK PRO UGANDU – 26. 11.
S přicházejícím adventem otevřme svá srdce pro chudé a podpořme jarmark, jehož
výtěžek bude zaslán bohoslovcům v Ugandě. V neděli 26. 11. po mši svaté (9:00)
v kostele sv. Vavřince si budete moci vybrat z nejrůznějšího zboží. Kdo chce s námi
výrobky připravovat, přijďte na faru v sobotu 25. 11. dopoledne. Těšíme se na Vás!
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
Křesťan totiž riskuje a má odvahu riskovat, aby přinášel dobro, které nám Ježíš daroval jako poklad.

papež František

