
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST -DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ 
PLÁNOVANÉ AKCE BŘEZEN 2020 
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA –  sobota 28. 3.  
Srdečně Vás zveme na jednodenní duchovní obnovu v postní době. Naše pozvání přijal Mons. Karel 
Herbst SDB, emeritní pomocný biskup pražský a salesián, během komunismu jeden z hlavních 
organizátorů salesiánských chaloupek. Program: 9:00 první přednáška, 9:45 přestávka, 10:00 
druhá přednáška, 10:45 přestávka, 11:00 adorace, příležitost ke svátosti smíření, 12:30 mše svatá. 
Přijďte obnovit svou duši a ducha! 
 

KŘÍŽOVÉ CESTY – modlitby křížové cesty se budou konat každý pátek před večerní bohoslužbou 
v 17:30 v kostele sv. Vavřince. V pátek 6. 3. (1. pátek v měsíci) je křížová cesta i bohoslužba v kapli 
na faře. Děkujme svou účastí na křížové cestě Spasiteli za Jeho utrpení snášené místo nás na kříži. 
 

POSTNÍ SKUTKY – postní doba, která začíná Popeleční středou 26. 2., v sobě nese poselství 
zastavení se a obrácení se, např. v podobě konání dobrých skutků. Kdo cítí potřebu pomáhat 
druhým, může se za ně modlit nebo jim finančně přispět. V naší farnosti podobně jako již 
v minulosti budeme přispívat na bohoslovecký seminář sv. Pavla v Ugandě. Dary je možné věnovat 
do kasičky v kostele nebo převodem na náš účet 1187204349/0800 s poznámkou pro příjemce: 
„dar na misie – Uganda“. Potvrzení o daru vystavíme. Více informací o semináři na . 
 

SPOLEČENSTVÍ MANŽELSKÝCH PÁRŮ –  úterý 10. 3.  
Dobrá zpráva! Společenství manželských párů se rozrůstá. Přijďte rozšířit naše společenství, tentokrát 
výjimečně druhé úterý v měsíci, (jinak pravidelně 1. úterý v měsíci). Akce začíná v 18:00 na vrchlabské 
faře a můžete s sebou vzít děti, bude zajištěno hlídání v klubovně, aby páry měli prostor pro sebe, pro 
společenství.  Hledáte-li pomoc na všední tíhu a starosti,  chcete-li nabrat nový vítr, jste vítáni! 
 

SPOLEČENSTVÍ ZLATÉHO VĚKU –  středa 11. 3. (2. středa v měsíci)  
Senioři se scházejí pravidelně v 16:00 hodin na faře ve Vrchlabí. Jedním z témat může být vzpomínání 
a hledání událostí či míst, která potřebují uzdravení, usmíření prostřednictvím modliteb a odsloužení 
mše svaté na tyto úmysly. Pokud o nějakém takovém „bolavém“ místě na Vrchlabsku víte, zapojte se 
a přidejte k nám. Srdečně zveme! 
 

BIBLICKÁ HODINA – 25. 3. (poslední středa v měsíci)  
Rozšiřování si znalostí o knize knih. Na vrchlabské faře v 18:45 si čteme z Písma Svatého a sdílíme 
s druhými, v čem se nás Boží Slovo dotýká. Vyzkoušejte společně s námi tento nevyčerpatelný poklad.  
 

MŠE SVATÁ PRO DĚTI A POHÁDKA PŘED OBĚDEM – neděle 29. 3.  
Zpřístupnění Božího Slova našim mladým i nejmenším – během nedělní bohoslužby a pak setkání 
ve vrchlabské farní místnosti, kde si děti samy připraví pohádku. Přijďte je podpořit.  
 

POVÍDÁNÍ O VÍŘE - středy 
Každou středu jsou Základy křesťanské víry a katechismu na vrchlabské faře ve středu od 18:45. 
 

ŽIVÝ RŮŽENEC  
Jeden desátek růžence denně a mnoho vykonaného dobra pro druhé. Pomáhejte zlepšit náš svět.  

 

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

Modlitba a dobročinná láska nejsou ztráta času, nýbrž největší poklad. 
papež František 

 

http://www.vikariatjilemnice.cz/

