ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ
PLÁNOVANÉ AKCE ČERVEN 2022
POZOR! HLEDÁME BRIGÁDNÍKY NA LÉTO
Hledáme brigádníky do kostela sv. Vavřince na červenec a srpen 2022. Hlaste se v kanceláři.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – pátek 3. 6.
Tento den P. Šlégr navštěvuje nemocné a modlí se s nimi. Pokud víte o nemocných, dejte nám
vědět. Po bohoslužbě od 18:00 je adorace, uctíváme Nejsvětější Srdce Ježíšovo. Pán Ježíš
slibuje hojnost milostí těm, kdo se 9 prvních pátků po sobě takto modlí. Připojte se k nám!
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – neděle 5. 6.
Stejně jako apoštolové, modleme se o příchod Ducha Svatého. On nás učí modlitbě a dává
sílu žít. Mše sv. je ve Vrchlabí 9:00, Dolním Lánově v 11:00 a ve Špindlerově Mlýně od 14:00.
67. SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ – pondělí 6. 6. – čtvrtek 9. 6.
Další setkání zdravotníků jako podpora pečujících osob i jako prevence syndromu vyhoření.
Program se tvoří na místě podle aktuálních potřeb, možností a přání účastníků. www.eljon.cz
NOC KOSTELŮ – pátek 10. 6.
Srdečně zveme do našich kostelů širokou veřejnost. Otevřeny budou kostely ve Vrchlabí,
Špindlerově Mlýně, Dolní Branné, Dolním Dvoře, Dolním Lánově, Kunčicích nad Labem. Více
informací na plakátech a na farním webu. Určitě přijďte!
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – neděle 19. 6.
Mše sv. o Slavnosti Těla a Krve Páně začíná v neděli 19. 6. v kostele sv. Vavřince jako obvykle
v 9:00. Součástí slavnosti je průvod k oltářům. Připomínáme si, že se nám Bůh dává jako
nebeský pokrm pro duši. Připomínáme si dar Eucharistie při mši svaté průvodem ke čtyřem
oltářům a modlitbou: 1) za biskupy, kněze a zasvěcené osoby 2) za křesťanské rodiny 3) za veřejné
záležitosti a 4) na poděkování. Bohoslužba bude tuto neděli pouze ve Vrchlabí, v kostele sv.
Vavřince od 9:00. Děti si mohou připravit květy do průvodu.
VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA SV. VAVŘINCE VE VRCHLABÍ – neděle 26. 6.
Při bohoslužbě v 9:00 si připomeneme výročí posvěcení kostela sv. Vavřince, poděkujeme
spolu s dětmi za uplynulý školní rok a poprosíme o požehnání pro dobu letních prázdnin.
POUŤ KE SV. PETRU DO ŠPINDLEROVA MLÝNA – neděle 26. 6.
Zveme Vás do kostela sv. Petra ve Špindlerově Mlýně na poutní bohoslužbu, a společné
sousedské popovídání. Do kartičky poutníka můžete získat razítko ze Špindlerova Mlýna.
POVÍDÁNÍ O VÍŘE – každá středa (kromě letních prázdnin), 19:00-20:00
Přidejte se k nám a pojďte studovat otázky víry v Boha, katechismu katolické církve a Bibli.
Středeční večery vede P. Jiří Šlégr na vrchlabské faře. Můžete se přidat i on-line.
BIBLICKÁ HODINA – 29. 6. poslední středa v měsíci (kromě prázdnin), 19:00-20:00
Boží slovo nás občerstvuje a vede cestou života, vydejte se s námi, čerpáme s originálních
biblických textů. Připojit se je možné online.
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ BOHOSLUŽEB – každou neděli v 9:00
Sledujte přímé přenosy bohoslužeb z Vrchlabí - kostel sv. Vavřince on-line.
Kontakt: Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1,
tel.: 731 645 349; e-mail: kancelar@farnostvr.info, www.farnostvrchlabi.eu

Chceš poznat Boha? Napřed poznej sebe sama. sv. Evagrius Pontský

