ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST -DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ
PLÁNOVANÉ AKCE DUBEN 2020 – uvidíme, pokud to již půjde
KVĚTNÁ NEDĚLE – neděle 5. 4.
Ježíš - Král vjíždí do Jeruzaléma na oslátku jako posel míru. Vítáme tohoto Krále zelenými ratolestmi.
Přineste si k požehnání kočičkové nebo palmové větvičky: Vrchlabí 9:00, D. Lánov 11:00 a Šp. Mlýn 14:00.
ZELENÝ ČTVRTEK A SEDEROVÁ VEČEŘE – čtvrtek 9. 4.
Na Zelený čtvrtek je připomínka Poslední večeře, Jidášovi zrady a Ježíšova zatčení. Bohoslužba
s obřadem umývání nohou začíná od 18:00 v kostele sv. Vavřince. Poté zveme na Seder (tradiční
židovská večeře) na vrchlabskou faru. Zájemci o tuto večeři přihlaste se co nejdříve.
VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY A EKUMENICKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA – pátek 10. 4.
Na Velký pátek rozjímáme o smrti Ježíše Krista na kříži, proto zachováváme přísný půst. Obřady jsou od
15:00 v kostele sv. Vavřince ve Vrchlabí, odtud v 16:15 jdou věřící z různých církví křížovou cestu
městem. Ve Šp. Mlýně vychází křížová cesta od kostela sv. Petra v 15:00 a jde se s křížem do blízkého lesa.
BÍLÁ SOBOTA – sobota 11. 4.
Bdíme a očekáváme zmrtvýchvstání Páně. V temnotách zapalujeme posvěcené svíce – velikonoční
paškály, které připomínají tuto událost po celý liturgický rok, a rozjímáme nad Písmem svatým. Začínáme
ve 20:00 na vrchlabském farním dvoře žehnáním ohně, obřady pokračují v kostele sv. Vavřince.
NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ: BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ – neděle 12. 4.
Končí postní příprava a začíná hostina - Ježíš Kristu zvítězil nad smrtí! Aleluja! Přijďte slavit s námi:
Vrchlabí 9:00, Dolní Lánov 11:00 a Špindlerův Mlýn 14:00. Na nedělní bohoslužbu si můžete přinést
k požehnání velikonoční pokrmy. Velikonoce trvají až do Slavnosti Nanebevstoupení Páně v květnu.
PRIMA POBYT PRO ZDRAVÍ – čtvrtek 16. – neděle 19. 4.
Praktická i teoretická výuka zdravého životního stylu s ukázkami vaření bez živočišných produktů.
Horské středisko Eljon, Špindlerův Mlýn 33, www.eljon.cz.
VÍKEND PRO SNOUBENCE – 24. – 26. 4.
Cílem kurzu je bližší a bezprostřední příprava na život v manželství, jehož základem je křesťanský pohled
na manželství a rodinu. Horské středisko Eljon, Špindlerův Mlýn 33, www.eljon.cz.
POUTNÍ MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. JIŘÍ V DOLNÍ BRANNÉ – neděle 26. 4.
Přijďte na pouť ke sv. Jiří, mše sv. začíná v 11:00. Koláčky a razítka sv. Jiří do Kartiček poutníka chybět nebudou.
MŠE SVATÁ S BISKUPY ČR – úterý 28. 4.
V rámci plenárního zasedání ČBK se ve Špindlerově Mlýně uskuteční mše svatá, které se budou účastnit
biskupové ze všech našich diecézí. Srdečně Vás zveme v úterý 28. 4. v 18:00 do kostela sv. Petra.
DOBRODĚJNICKÉ OPÉKÁNÍ NA FARNÍ ZAHRADĚ – čtvrtek 30. 4.
Zveme Vás na opékání na farní zahradě ve Vrchlabí. Dejte nám do pondělí 27. 4. vědět, že přijdete,
občerstvení pro Vás zajistíme. Začátek v 19:00 hodin. Doufáme, že vyjde počasí a bude dobrá nálada!
KURZ MANŽELSKÉ VEČERY – DEJTE SI SPOLU RANDE
Velmi úspěšný kurz bude i letos, protože se loni na všechny nedostalo. 8 setkání s příjemnou večeří pro 2 při
svíčkách jako na rande, praktická promluva, video, manželé sami v páru diskutují téma večera. Zahájení v dubnu:
https://randevrchlabi.weebly.com/, email: RandeVrchlabi@gmail.com. Neváhejte, kapacita je omezená.
Římskokatolická farnost-děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1, tel.: 499 422 899,
731645349; e-mail: kancelar@farnostvr.info, www.vikariatjilemnice.cz
Nečiňme z prostředků svoje cíle a ze zbytečností věci důležité. papež František

