ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ
PLÁNOVANÉ AKCE ÚNOR 2022
SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU + ŽEHNÁNÍ HROMNIČEK – středa 2. 2., 18:00
Přineste si svíčky na bohoslužbu do kaple na vrchlabské faře, budou se žehnat svíčky
„hromničky“, které zapalujeme v těžkých situacích, kdy prosíme Boha o pomoc.
Přijďte si i Vy se svíčkami pro požehnání pro Vaše domovy.
POVÍDÁNÍ O VÍŘE ON-LINE – středy: 2. a 9. 2., 19:00
Povídání o základech křesťanské víry, katechismu a probírání biblických textů pro
všechny, které zajímá duchovní život a křesťanské hodnoty. Zasláním své emailové
adresy na kancelar@farnostvr.info se můžete připojit i on-line. Všichni jste vítáni!
SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ – čtvrtek 3. 2., 18:00
Udělejte něco pro své zdraví a přijďte si na bohoslužbu do kaple na faru v den svátku
sv. Blažeje pro požehnání. Tento zkušený nebeský patron rád pečuje o naše zdraví.
SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH + UDÍLENÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH – neděle 6. 2.
Při nedělních bohoslužbách: 9:00 Vrchlabí, 11:00 Dolní Lánov, 14:00 Šp. Mlýn bude
vážně nemocným a seniorům udílena svátost nemocných, dává Boží pomoc a posilu.
Kdo má touhu tuto svátost přijmout, napište se na seznam v kostele či na faře.
Doporučuje se přijmout předem svátost smíření.
BIBLICKÁ HODINA – 23. 2. - poslední středa v měsíci, 19:00
Nejen věřící, ale i hledající jsou vítání na vrchlabské faře, kde s P. Šlégrem mohou
studovat Písmo svaté a hledat v něm užitek pro každodenní život i pro život věčný.
MŠE SVATÁ PRO DĚTI A POHÁDKA PŘED OBĚDEM – neděle 27. 2., 9:00
V kostele sv. Vavřince bude mše svatá se zaměřením pro děti a mládež. Program
pokračuje na faře pohádkou před obědem, kde bude přichystáno i malé občerstvení.
POPELEČNÍ STŘEDA – 2. 3., 18:00
Je to den přísného postu, začíná 40 dní postního období a přípravy na Velikonoce.
V kostele sv. Vavřince se věřícím na čelo uděluje znamení kříže popelem.
PŘÍPRAVA NA KŘEST a SVATBU
Zveme rodiče, kteří chtějí dát své děti pokřtít, ať se co nejdříve přihlásí, abychom
stihli včas domluvit potřebnou přípravu. Prosíme také ty, kdo chtějí v naší farnosti
uzavřít církevní sňatek, aby včas kontaktovali farní kancelář. Pro zájemce nabízíme
přípravný Víkend pro snoubence, který je plánovaný na 13. - 15. 5. ve Špindlerově Mlýně.
Kontakt: Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí,
tel.: 731 645 349; e-mail: kancelar@farnostvr.info, www.vikariatjilemnice.cz
Měřítkem pokroku nechť je člověk, nikoli zisk. papež František

