
OHLÁŠKY  28. 11. – 23. 12. 2020 
 Adventní jarmark pro Ugandu – pro bohoslovce se zatím vybralo celkem 47.090 Kč. Děkujeme! 

Ještě je k dispozici několik adventních věnců. 

 Audionahrávka kázání a žalmu z neděle Krista Krále je k dispozici na webu zde.  
 Bohoslužeb se může účastnit omezený počet lidí, je třeba sledovat vyhlášený stupeň 

pohotovosti. Zapisujte se do Kontaktních tabulek s povoleným limitem. Ostatní 
aktivity a akce budou také přizpůsobeny aktuálním vládním omezením. 

 Adventní brožura 2020 – se zamyšlením na každý adventní den i v návaznosti na 
encykliku papeže Františka „Laudato si“, je za 26 Kč k dostání v zákristii nebo na faře. 

 Na bohoslužby s rorátními zpěvy si s sebou do kostela ve Vrchlabí od 7:00 přineste 
lucerničky. Můžete je mít rozsvícené již po cestě z domova.  

 Sv. přijímání pro ty, kdo se nedostanou na bohoslužbu, bude podáváno jednotlivě 
po mši svaté v neděli cca od 8:00 v kostele ve Vrchlabí nebo jindy po osobní domluvě. 

 Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny přede mší svatou ve všední dny nebo po 
individuální domluvě s knězem. 

 Pro děti je na TV Noe každý čtvrtek v 18:30 vysílán nový katechetický pořad „Ovečky“. 
 Od 14. do 18. 12. je P. Jiří Šlégr na dovolené. V případě potřeby ho zastupuje P. Ivo Kvapil, 

Jablonec nad Jizerou, e-mail: ivo.kvapil@wo.cz, tel.: 737 407 587. 

 Biskupové vyzývají k zintenzivnění modliteb a připojení almužny a půstu po první tři 
středy v prosinci za odvrácení pandemie. Modleme se k betlémskému Dítěti v Jesličkách. 

 Pište si do tabulky "INTENCE" úmysly na sloužení mše svaté. Příspěvek na intenci 
můžete vyřídit při setkání s knězem.  

 Během adventu můžete nosit do koše vzadu v kostele trvanlivé potraviny pro chudé. 
 Pokud budete chtít finančně přispět, můžete si vybrat z níže uvedeného přehledu VS: 

 

Farnost Číslo účtu Variabilní symbol Účel daru 

Vrchlabí 1187204349/0800 999 Na farnost 

  900 Na živé vysílání 

  888 Na bohoslovce v Ugandě 

  777 Na intence pro misie 
 

Zapište si do diáře: 
 29. 11. neděle - žehnání adventních věnců při nedělních bohoslužbách. 
 4. 12. – 1. pátek v měsíci - po mši svaté bude adorace v kostele ve Vrchlabí.  
 Každá středa, 19:00–20:00, Povídání o víře - on-line. Alespoň den předem zašlete své jméno, 

příjmení a emailovou adresu do naší kanceláře. Účastník obdrží emailem pokyny k přihlášení.  
 6. 12. neděle - sbírka na Kněžský seminář a formaci našich bohoslovců. 
 12. 12. sobota - Adventní duchovní obnova se kvůli omezením nekoná! 
 19. 12. sobota - od 9:00 bude probíhat v kostele sv. Vavřince vánoční výzdoba a stavění 

betléma; prosíme kostelníky, ministranty a další dobrovolníky o pomoc. 
 

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 
 

Budeme-li žít v uzavřenosti a lhostejnosti, ochrneme, 

 ale budeme-li žít pro druhé, budeme svobodní.   

papež František 

https://www.vikariatjilemnice.cz/oznameni/2438/Nahravka_kazani_a_zalmu_z_nedele_Jezise_Krista_Krale
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R0FpVQT_e_ydekjsXFakDPGjxYePsyLYYSU5YOqqdGU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GUey7wT0JXZcIqaeY_rc_u68MF95LxuT/view?pli=1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R0FpVQT_e_ydekjsXFakDPGjxYePsyLYYSU5YOqqdGU/edit#gid=869905395
http://www.vikariatjilemnice.cz/

