ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ
PLÁNOVANÉ AKCE LEDEN 2022
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE - sobota 1. 1. Nový rok
Pojďme na začátku nového roku prosit o přímluvu a ochranu Matku Boží, abychom prožili rok
2022 v pokoji a radosti. Mše svaté: Vrchlabí, kostel sv. Vavřince 9:00; Dolní Lánov 11:00;
Špindlerův Mlýn 14:00, Dolní Branná 16:00.
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ V KRKONOŠÍCH – 2. a 6. 1.
Zažít atmosféru návštěvy mudrců v Betlémě můžeme v neděli 2. 1., kdy budou slouženy mše svaté ze
Slavnosti Zjevení Páně: Vrchlabí, kostel sv. Vavřince 9:00; Dolní Lánov 11:00; Špindlerův Mlýn
14:00. Domů si můžete odnést svěcenou vodu, křídu a kadidlo. Žehnat se budou i zlaté předměty.
Ve čtvrtek 6. ledna Vás srdečně zveme do Špindlerova Mlýna k Erlebachově boudě, v kapli sv. Františka
bude v 15:45 slavnostní bohoslužba s Mons. Tomášem Halíkem.
POVÍDÁNÍ O VÍŘE ON-LINE – středy: 5., 12., 19. 1. - 19:00-20:00
P. Jiří Šlégr mluví o základech křesťanské víry, katechismu a probírá biblické texty. Seminář je
možno využít i jako přípravu dospělých na svátost křtu. Zasláním své emailové adresy na
kancelar@farnostvr.info se můžete připojit i on-line. Přijďte, máme pěkné společenství.
ÚČAST V SYNODÁLNÍM PROCESU KATOLICKÉ CÍRKVE – čtvrtek 13. 1. - 19:00
Křesťané byli vyzváni, aby se zapojili do synodálního procesu a skrze naslouchání všem lidem
vyjádřili své názory a podněty, vedoucí k rozvoji církve. Skupina, která se sejde na faře ve Vrchlabí
od 19:00, diskutuje o daných tématech, dotýkajících se naší církve. Přidejte se k nám, jste vítáni.
POŘAD PRAVIDELNÝCH BOHOSLUŽEB V ZIMNÍM OBDOBÍ - od soboty 15. 1.
Od soboty 15. 1. do Velikonoc nebudou sobotní bohoslužby v Dolní Branné, přesouvají se do
farní vrchlabské kaple na 17:00. Mše sv.: Vrchlabí, kaple na faře: středa, čtvrtek, pátek 18:00,
sobota 17:00, neděle: Vrchlabí, kostel 9:00, Dolní Lánov 11:00, Špindlerův Mlýn 14:00.
MODLITBY ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ – úterý 18. – pátek 21. 1.
Už od roku 1908 se společně modlíme ve dnech 18. – 25. 1. Modlitební texty pro rok 2022 připravili
křesťané z Libanonu. Zveme Vás k ekumenickým bohoslužbám, které budou ve Vrchlabí vždy od
18:00: úterý 18. 1. místo: Církev adventistů sedmého dne, káže: Vladimír Hraba, středa 19. 1. místo:
modlitebna Církev československá husitská, káže: Michael Pfann, čtvrtek 20. 1. místo: sbor
Českobratrské církve evangelické, káže Jiří Šlégr, pátek 21. 1. místo: kaple, fara Římskokatolické
církve, káže Jiří Koun, spojeno se závěrečným přátelským posezením a pohoštěním na
římskokatolické faře. Drobné pohoštění od příchozích je vítáno. Přijďte ekumenicky pobejt!
BIBLICKÁ HODINA - 26. 1. - poslední středa v měsíci - 19:00
Nenechte si ujít odkrývání pokladů ukrytých Bibli a přijďte na vrchlabskou faru od 19:00. Je
možnost připojit se i on-line. Boží slovo působí zázraky i dnes!
MŠE SVATÁ PRO DĚTI A POHÁDKA PŘED OBĚDEM – neděle 30. 1. - 9:00
Poslední neděli v měsíci je v kostele sv. Vavřince jako vždy mše svatá pro děti a mládež a program
pro ně pokračuje na faře pohádkou před obědem, kde bude přichystáno i malé občerstvení.
Kontakt: 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
Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně. Dino Serge

