
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST -DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ 
PLÁNOVANÉ AKCE BŘEZEN 2022 
 

POPELEČNÍ STŘEDA – 2. 3., 18:00 

Čtyřicetidenní postní doba začíná Popeleční středou a připravuje dospělé kandidáty ke křtu i věřící 

na slavení velikonočního tajemství. Věřící se pokáním připravují k obnovení křestního vyznání 

horlivějším nasloucháním Božímu slovu a modlitbou. V kostele sv. Vavřince se věřícím na čelo 

uděluje znamení kříže popelem z loňských velikonočních ratolestí. Je to den přísného postu (od 

masa a půst „újmy“, jen 1x za den úplné nasycení). Čiňme pokání, abychom nedopadli jako ti v Sodomě! 

KŘÍŽOVÉ CESTY V POSTNÍ DOBĚ  

Účastí na křížové cestě vyjadřujeme našemu Spasiteli vděčnost za Jeho utrpení na kříži, které místo 

nás vytrpěl. Opět se budeme pravidelně scházet každý pátek před večerní bohoslužbou od 17:30 

v kostele sv. Vavřince k modlitbě křížové cesty. V pátek 11. 3. bude křížová cesta i bohoslužba              

v kapli na faře ve Vrchlabí. Křížovou cestu povedou děti. 

POSTNÍ SKUTKY jsou modlitba, půst, almužna. Pomáhat druhým můžeme modlitbou nebo jim 
finančně přispět. Naše farnost nabízí pomoc bohosloveckému semináři sv. Pavla v Ugandě. Dary 
je možné věnovat do kasičky v kostele nebo převodem na náš účet 1187204349/0800 pod VS 888 
s poznámkou pro příjemce: „dar na misie – Uganda“. Potvrzení o daru rádi vystavíme ve farní 
kanceláři. Více informací o semináři na  zde. Podpořme chudé studenty, velmi to potřebují! 
 

POHÁDKA PŘED OBĚDEM – neděle 27. 3., 10:15  
Nedělní bohoslužbu ve Vrchlabí doprovází naše scholička Sluníčko a pak je připraveno setkání 
ve vrchlabské farní místnosti, kde si děti připraví pohádku. Přijďte je podpořit.  
 

BIBLICKÁ HODINA – 30. 3. (poslední středa v měsíci), 19:00 
Studium Písma Svatého na vrchlabské faře ve společenství, duchovní posila ze slova Božího. Přidejte se 
k nám! Lze se připojit i on-line, když nám sdělíte emailovou adresu. Boží slovo má úžasnou moc! 
 

POVÍDÁNÍ O VÍŘE – středy, 19:00 
Každou středu se na vrchlabské faře vzděláváme v základech křesťanské víry a katechismu. Lze se 
připojit on-line. Je to vhodné pro zájemce o křest. Zapojte se do našeho společenství, těšíme se na Vás! 
 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA –  sobota 2. 4., 9:00  
Srdečně Vás zveme na duchovní obnovu v postní době. Pozvání přijal P. Petr Šabaka, vojenský 
kaplan. Program: 9:00 první přednáška, 9:45 přestávka, 10:00 druhá přednáška, 10:45 přestávka, 
11:00 adorace, příležitost ke svátosti smíření, 12:30 kající bohoslužba. Přijďte duchovně pobejt! 
 

PŘÍPRAVA NA KŘEST A SVATBU  

Zveme rodiče, kteří chtějí dát své děti pokřtít, ať se přihlásí, ať stihneme včas domluvit potřebnou 

přípravu. Prosíme i ty, kdo chtějí v naší farnosti uzavřít církevní sňatek, aby kontaktovali farní 

kancelář. Nabízíme přípravný Víkend pro snoubence: 13. - 15. 5. ve Špindlerově Mlýně, středisko Eljon.  

Římskokatolická farnost-děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1, tel.: 499 422 899, 
731645349; e-mail: kancelar@farnostvr.info, www.vikariatjilemnice.cz 
 

Sobectví rozkládá, otevřme svá srdce druhým. 
papež František 

https://www.facebook.com/pages/category/Religious-Organization/St-paul-kyamula-church-of-uganda-salaama-194038893971811/
http://www.vikariatjilemnice.cz/

