
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ 

PLÁNOVANÉ AKCE BŘEZEN 2017 
 

POPELEČNÍ STŘEDA - 1. 3. 

Popeleční středou (1. 3.) začíná čtyřicetidenní postní období, které je přípravou na oslavu 

Velikonoc. Na Popeleční středu se věřícím na čelo uděluje znamení kříže popelem 

(popelec) se slovy: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“ nebo „Obraťte se a věřte 

evangeliu“. Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého 

jednání. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových 

ratolestí (u nás jívových "kočiček") posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli. 

Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu (od masa a půst „újmy“ - jen 1x 

za den úplné nasycení). 
 

DOBA POSTNÍ  - PÁTEČNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY  

V tomto období zaměřeném na ztišení a rozjímání se budeme opět pravidelně scházet 

každý pátek před večerní bohoslužbou v 17:30 v kostele sv. Vavřince k modlitbě křížové 

cesty. V pátek 3. 3. (1. pátek v měsíci) a 31. 3. budou křížové cesty i bohoslužby v kapli na faře. 
 

SOBOTA NA SNĚHU - 4. 3. 

V sobotu 4. března nabízíme místním rodinám s dětmi možnost odpočinku a seznámení se 

prostřednictvím společně strávené „soboty na sněhu“. V krásném prostředí Špindlerova 

Mlýna plánujeme lyžovat, sáňkovat, stavět sněhuláky, nebo jinak sportovat podle vlastních 

sil a výběru. Zájemci, nahlaste se nejpozději do čtvrtka 2. 4. telefonicky nebo emailem do 

kanceláře římskokatolické fary. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. 
 

SPOLEČENSTVÍ ZLATÉHO VĚKU – 8. 3. a 22. 3.  

Také v březnu budou pokračovat pravidelná setkávání našich seniorů, kteří mezi sebou jistě 

rádi přivítají nové přátele. Přijďte ve středu 8. a 22. března v 16:00 do farní místnosti. 
 

VEČER PRO MLADÉ – 11. 3. 

V sobotu 11. 3. organizuje mládež na vrchlabské římskokatolické faře zajímavé setkání. Po 

mši svaté v 17:00 bude následovat pestrý večerní program: promítání filmu, zpívání, 

beseda na téma světové misie, misijní cestování atd. Určitě přijďte pobejt, místa je dost!  
 

MŠE SVATÁ PRO DĚTI A POHÁDKA PŘED OBĚDEM – 26. 3.  

Během březnové mše svaté pro děti nás čeká bližší seznámení s jedním svatým, jehož 

svátek v březnu slavíme. Právě do rozhovoru o tomto světci se během promluvy mohou 

aktivně zapojit přítomné děti, stejně jako do obětního průvodu a zpívání. Po mši svaté jste 

všichni (nejen děti s rodiči) zváni na faru na tradiční pohádku před obědem a malé 

občerstvení. Těšíme se na Vás! 
 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA – 31. 3. – 2. 4.  
Přijďte na postní duchovní obnovu na vrchlabskou faru: pátek 31. 3. mše svatá v 18:00, 

sobota 1. 4.: 09:00-15:00 tichá adorace 14:00 příležitost ke svátosti smíření, začátek 

přednášek v 15:00 a 16:00, mše svatá 17:00; do kostela: neděle 2. 4. závěrečná bohoslužba 

od 9:00. Náš host je římskokatolický kněz, biblista a nynější proděkan Katolické teologické 

fakulty Univerzity Karlovy pro studium ThLic. Jaroslav Brož SSL. Těšíme se na Vás! 
  



POVÍDÁNÍ O VÍŘE  

Každý pátek 16:30 - 17:30 probírá P. Šlégr na římskokatolické faře ve Vrchlabí otázky víry 

v Boha a katechismus katolické církve. Tato setkání jsou otevřena všem, kteří mají zájem 

o základy křesťanské víry a prohloubení znalostí katechismu. Srdečně Vás zveme! 
 

ŽIVÝ RŮŽENEC 

V naší farnosti chceme během těchto měsíců zahájit modlitbu živého růžence. Kdo se 

přihlásí (přihlášky jsou v kostele a na faře), zavazuje se k modlitbě jednoho konkrétního 

desátku růžence denně. Další podrobnosti sdělíme osobně nebo emailem na základě 

odevzdané přihlášky. Když se rodina modlí pohromadě, drží pohromadě. 
 

ZVEME MLÁDEŽ A DĚTI K HRANÍ A ZPÍVÁNÍ 

Hledáme děti i mladé, kteří rádi zpívají nebo hrají na některý hudební nástroj, k zapojení 

do hudebních skupinek ve farnosti. Zájemci, hlaste se na faře, těšíme se na Vás! 
 

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 

 
 

„Bez námahy nelze v životě dospět tam, kam dojít chceme a máme.“ 

Vojtěch Kodet 
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