
OHLÁŠKY 04. 12. 2021 – 2. 1. 2022 
 V nedělní sbírce 21. 11. se vybralo celkem 7.472 Kč na pojištění kostelů a církevních budov.  
 Na Adventním jarmarku pro Ugandu se zatím vybralo 42.762 Kč. Všem dárcům moc děkujeme. 
 Na nedělní rorátní mši svatou v 7:00 chodíme ze svých domovů s rozsvícenými 

lucerničkami, a když si na 2. neděli adventní přivstanou i naše děti a mládež, nebudou 
litovat, protože pro ně máme milé překvapení. 

 V neděli 12. 12. proběhne sbírka na kněžský seminář a formaci našich bohoslovců. 
 Děkujeme všem, kteří pozvali sv. Josefa do svých domácností. Soška sv. Josefa začala bez 

přestání putovat od 9. května a za 7 měsíců navštívila doposud 27 rodin z různých měst – 
Vrchlabí, Dolní Branná, Dolní Lánov, Lánov, Horní Lánov, Klášterská Lhota, Poniklá a 
Benecko. Rok svatého Josefa končí ve středu 8. prosince.  

 Během adventu začne putovat po domácnostech nová soška Pražského Jezulátka. U sošky 
je knížka modliteb, jimiž si u Božského Dítěte můžete vyprošovat milosti pro sebe, pro své 
blízké i pro farnost. Seznam pro zájemce o zapůjčení je v zákristii. 

 Příležitost ke svátosti smíření: středa - pátek půl hodiny před bohoslužbou, jinak po 
domluvě s knězem. 

 Během adventu můžete nosit do koše vzadu v kostele trvanlivé potraviny pro chudé. 
Zároveň můžete věnovat finanční prostředky na mešní intence pro misie. 

 Zájemcům P. Šlégr požehná byt, dům nebo pracoviště. 
 Aby mohl být kostel sv. Vavřince otevřený i během vánočních svátků, prosíme 

dobrovolníky, aby se psali na seznam v zákristii. 
 Hledáme brigádníky na příležitostný úklid fary ve Špindlerově Mlýně pro středisko Eljon.  
 Hledáme dobrovolníky, kteří pomohou zajistit pohoštění během Pohádek před obědem, 

pište se, prosím, do seznamu v zákristii. Děkujeme.  
Zapište si do diáře:  

 Každá středa od 19:00 – Povídání o víře, fara Vrchlabí, příprava na křest dospělých. 
 Pátek 10. 12., 17. 12. od 19:00 – Příprava na biřmování na faře ve Vrchlabí 
 18. 12. sobota - od 9:00 bude probíhat v kostele sv. Vavřince vánoční výzdoba a stavění 

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

 19. 12. neděle - přineste si k požehnání figurky Ježíšků z domácích jesliček. 
 Neděle 19. 12. – nácvik ministrantů po mši svaté předposlední neděli v měsíci.  

 26. 12. neděle - při bohoslužbách bude obnova manželských slibů. Každá rodina si může 
přinést svíčku, která bude požehnána zároveň s rodinami.  

 Středa 29. 12. od 19:00 – Biblická hodina - fara Vrchlabí i online pro přihlášené.  
 čtvrtek 30. 12. od 19:00 – zpívání koled při svíčkách v kostele sv. Petra ve Špindl. Mlýně 
 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 
 

Živé vysílání bohoslužeb z Vrchlabí: https://farnostvrchlabi.weebly.com/ 
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 
 

Temnoty ohrožují životy i dějiny, avšak Boží světlo je mocnější. papež František 

https://farnostvrchlabi.weebly.com/

