
OHLÁŠKY 09. 11. - 01. 12. 2019 
 

 V neděli 20. 10. se vybralo na misie 9.047 Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme!  
 V neděli 10. 11. bude sbírka na Pojištění kostelů a dalších církevních budov. 
 Nácvik ministrantů je v neděli 17. 11. po mši svaté, vždy předposlední neděli v měsíci. 
 V neděli 24. 11. při mši svaté pro děti probíráme z Misálku nejen pro děti otázky 

a odpovědi str. 68-70. Po mši svaté zveme všechny na pohádku před obědem na 
faru. Uvítáme pomoc s pohoštěním, zájemci se mohou psát do rozpisu na školní rok.  

 V neděli 24. 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 23. 11. dopoledne.  

 V neděli 1. 12. se koná sbírka na Kněžský seminář a formaci bohoslovců. 
 O adventních nedělích je změna času bohoslužeb: Vrchlabí 7:00, Dolní Lánov 

9:00, Špindlerův Mlýn 11:00. 
 Adventní brožury s biblickým čtením a rozjímáním jsou k dispozici vzadu  

v kostele a v kapli na faře. 
 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. 
 Každý čtvrtek zveme na Chvíli chval po mši svaté před svatostánek. 
 Vzadu v kostele je k dispozici svěcená voda. Pokud si nedonesete 
 Zapište si do diáře:  
 středy od 18:45 Povídání o víře, fara Vrchlabí 
 18 – 22. 11. Poustevnický pobyt, Eljon, Šp. Mlýn, lektor: P. Günther Ecklbauer OMI  
 středa 27. 11. od 18:45 Biblická hodina; poslední středy v měsíci, fara Vrchlabí 
 pátek 22. 11. Večer mladých, fara Vrchlabí  
 neděle 24. 11. Adventní jarmark pro Ugandu, kostel Vrchlabí  
 29. 11. - 1. 12., 6. - 8. 12. Adventní víkend ticha, Eljon, Šp. Mlýn, lektor: P. Šlégr 
 neděle 1. 12. žehnání adventních věnců při nedělních bohoslužbách  
 13. - 15. 12. Perníkový víkend, Eljon, Šp. Mlýn, lektor: P. Jiří Šlégr  
 sobota 14. 12. Adventní duchovní obnova, fara Vrchlabí, biskup Josef Kajnek 
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Nenarodili jsme se k smrti, nýbrž ke vzkříšení. papež František 

mailto:kancelar@farnostvr.info
http://www.vikariatjilemnice.cz/

