
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST -DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ 
PLÁNOVANÉ AKCE BŘEZEN 2023  
 

VEČERNÍ NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY – 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3., 18:00 
Během zimní sezóny - od neděle 19. 2. do 26. 3. - budou navíc slouženy nedělní mše svaté 
v kapli na faře ve Vrchlabí od 18:00. 
 

FARNOST VRCHLABÍ JE NA FACEBOOKU  
Prohlédněte si a sdílejte nový profil naší farnosti – ŘK farnost Vrchlabí 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089332514125  
 

POPELEČNÍ STŘEDA - ZAČÍNÁ 40 DNÍ PŘÍPRAVY NA VELIKONOCE –  středa 22. 2., 18:00 
Prožijme tento čas v modlitbě a pokání, konáním dobra a horlivějším nasloucháním Božímu 
slovu. Přijďte si v tento den přísného postu do kostela sv. Vavřince pro popelec.   
 

MODLITBY ZA ULICE A MÍSTA V OBCÍCH A MĚSTECH NAŠÍ FARNOSTI  
Na postní dobu si každý může vylosovat kartičku s názvem ulice nebo části obce, za kterou 
se bude denně modlit, místo navštívit, vykonat zde třeba nějaké dobro či pomoc a vše 
duchovně svěřovat Bohu. Je to jedna z možností postních skutků na duchovní probuzení 
farnosti. Prožité zážitky, radosti a zázraky můžete sepsat a poslat do farní kanceláře. Více na webu. 
  

PODPOŘME CHUDÉ STUDENTY V UGANDĚ, VELMI TO POTŘEBUJÍ! 
Přidejte se k pomoci bohosloveckému semináři sv. Pavla v Ugandě. Dary můžete věnovat 
do kasičky v kostele nebo převodem na účet 1187204349/0800, VS 888, poznámka pro 
příjemce: dar na bohoslovce v Ugandě. Potvrzení o daru Vám rádi vystavíme ve farní kanceláři.  
 

MODLITBA KŘÍŽOVÉ CESTY V POSTNÍ DOBĚ  
Přijďte každý postní pátek před bohoslužbou od 16:30 na modlitbu křížové cesty. 1 x za měsíc 
vedou tuto modlitbu děti. Na Velký pátek 7. 4. je ekumenická křížová cesta městem od 16:15. 
Účastí na křížové cestě vyjádříme našemu Pánu vděčnost za Jeho utrpení, které pro nás vytrpěl.  
 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA –  Vrchlabí - fara, sobota 25. 3., 9:00 - 13:00  
Zveme Vás na duchovní obnovu, kterou povede P. Jiří Heblt. Program: 9:00 mše sv., 10:00 - 
1. přednáška, 11:00 - 2. přednáška, 12:00 adorace, příležitost ke svátosti smíření. Přijďte pobejt! 
 

POHÁDKA PŘED OBĚDEM – Vrchlabí, kostel sv. Vavřince 9:00 + fara 10:15 - neděle 26. 3.  
Nedělní mši sv. doprovází scholička Sluníčko, pak nejen děti zveme na Pohádku před obědem na faře.  
 

POVÍDÁNÍ O VÍŘE (středy) + BIBLICKÁ HODINA – 29. 3. (poslední středa v měsíci) 19:00 
Přijďte se osvěžit studiem Bible, oživit základy křesťanské víry a katechismu na vrchlabskou faru.  

 

ZASVĚCENÍ SE PANNĚ MARII 
Kdo se chce zasvětit Panně Marii a navázat s ní důvěrný vztah, kontaktujte P. Šlégra. Brzy začne příprava. 
 

PŘÍPRAVA NA KŘEST A SVATBU  
Kdo chcete dát pokřtít své děti a kdo plánujete církevní svatbu, přihlaste se, prosíme, ať 
stihneme včas potřebnou přípravu. Nabízíme Víkend pro snoubence: 12. - 14. 5. ve Šp. Mlýně. 
 

ŘKF - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí, www.farnostvrchlabi.eu,  
 

Neodkládejte pokání na stáří, když síly ho už neunesou. sv. Don Bosko 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089332514125
https://www.farnostvrchlabi.eu/

