
OHLÁŠKY 17. 11 – 2. 12. 2018 
 V pátek 23. 11. zveme mládež na vrchlabskou faru na Večer mladých. Začínáme 

od 18:00 v kapli bohoslužbou, kterou mladí hudebně doprovodí, program bude 
pokračovat ve farním sále. Budeme připravovat výrobky pro adventní jarmark. 

 V neděli 25. 11. bude po mši svaté v kostele sv. Vavřince Adventní jarmark, jehož 
výtěžek bude zaslán chudým bohoslovcům v Ugandě. Vyberete si z adventních 
věnců, svícnů apod. Výrobky můžete připravit i vy doma. Lze též obohatit stůl 
drobným pohoštěním, obsluhovat účastníky apod. Kdo připraví výrobky doma, 
prosíme, aby je přinesl na faru nejpozději do soboty 24. 11. dopoledne.  

 V semináři sv. Pavla v Ugandě studuje na 160 seminaristů ze 17 diecézí Ugandy. 
Podpořme je, modlí se za nás! Pro příklad uvádíme, kolik co u nich stojí: Prase 
(sele) 500 Kč, prasnice 3.000 Kč, slepice 130 Kč, 50 kg pytel kukuřičné mouky 
1.000 Kč, 1 jídlo v semináři 100 Kč, Bible 200 Kč, 1 vejce 3 Kč, rok studia 1 
studenta 27.000 Kč. Díky Vaši štědrost! 

 Povídání o víře pro všechny, kdo se zajímají o základy křesťanské víry, bible 
a katechismu i pro ty, kdo uvažují o přijetí křtu, bude ve středu 28. 11. po večerní mši 
svaté (18:45-19:45).  

 V neděli 2. 12. se koná sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců. 
 V neděli 2. 12. budou požehnány adventní věnce.  
 Vzadu v kostele jsou k dispozici stolní kalendáře na rok 2019. 
 Adventní brožury s biblickým čtením a rozjímáním jsou k dispozici vzadu v kostele 

a v kapli na faře. 
 O adventních nedělích je změna času bohoslužeb: Vrchlabí 7:00, Dolní Lánov 9:00, 

Špindlerův 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. 

Dobrovolníci, kteří by chtěli přichystat drobné pohoštění, hlaste se, prosím, v kanceláři. 
 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. 

 

Kontakt: 
Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1, 
tel.: 499 422 899, 731 645 349, e-mail: kancelar@farnostvr.info, IČ: 47466570, 

www.vikariatjilemnice.cz, č. účtu: 1187204349/0800 
 
 

Je třeba odmítnout „kulturu líčidel“, která učí pěstovat zdání.  
Namísto toho je třeba očišťovat a opatrovat srdce, lidské nitro, které je v Božích 

očích drahocenné; nikoli vnějšek, který pomine. 
papež František 

http://www.vikariatjilemnice.cz/

