
OHLÁŠKY 15. 12. 2018 – 1. 1. 2019 
 

 V sobotu 15. 12. od 9:00 do 13:00 se na faře ve Vrchlabí koná adventní duchovní 
obnova s P. Petrem Kubantem, program je na nástěnkách. Těšíme se na Vás! 

 Na Adventní jarmark pro chudé bohoslovce v Ugandě se vybralo 25.526 Kč. 
Vyrobilo se přes 50 adventních věnců a mnoho dalších věcí. Díky Vaši velkou 
štědrost! 

 Ve sbírce na kněžský seminář a formaci našich bohoslovců se 2. 12. v naší 
farnosti vybralo 6.730 Kč. Všem dárcům děkujeme! 

 Během adventu putuje po domácnostech soška Pražského Jezulátka. Využijme ji 
ke chvílím ztišení a modliteb. Další zájemci se mohou hlásit v zákristii.  

 V neděli 16. 12. si přineste k požehnání figurky Ježíšků z domácích jesliček. 
 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. 
 V sobotu 22. 12. od 9:00 bude probíhat v kostele sv. Vavřince vánoční výzdoba 

a stavění betléma, prosíme kostelníky, ministranty a další dobrovolníky o pomoc. 
 Příležitost ke svátosti smíření: středa - pátek půl hodiny před bohoslužbou, jinak 

po domluvě s knězem. 
 Povídání o víře pro zájemce o základy křesťanské víry, bible a katechismu i pro ty, 

kdo se připravují na křest, je ve středu 19. 12. a 2. 1. po mši svaté (18:45-19:45). 
 Zveme děti, mládež a další zájemce na vánoční zpívání koled do Domova pro 

seniory ve čtvrtek 27. 12. od 9:30.   
 V neděli 30. 12. bude při bohoslužbách obnova manželských slibů. Každá rodina si 

může přinést svíčku, která bude požehnána zároveň s rodinami. Zájemcům přijde P. 
Šlégr požehnat byt. 

 V neděli 30. 12. bude zároveň mše svatá pro děti. Po mši svaté zveme na faru na pohádku 
před obědem. Dobrovolníci, kteří by chtěli přichystat drobné pohoštění během těchto 
setkání, hlaste se, prosím, v kanceláři. Děkujeme. 

 Během adventu a Vánoc můžete nosit do koše vzadu v kostele trvanlivé potraviny pro 
chudé. 

 Přejeme Vám všem požehnané a pokojné vánoční svátky i  celý rok 2019! 
 

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 
 

Pravými poklady života jsou Bůh a bližní.  
Vystupovat k Bohu a sestupovat k bratřím – to je trasa, kterou ukazuje Ježíš.  

papež František 

http://www.vikariatjilemnice.cz/

