
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ 
PLÁNOVANÉ AKCE BŘEZEN 2018 

 

PŘÍBĚHY PROTI SMUTKU - 2. 3.  
Nenechte si ujít umělecké vystoupení, postní zastavení nad příběhy zbožných chasidů a židovskými 
příběhy proti smutku. Přijďte do kaple na vrchlabskou faru 2. 3. v 19:00. Těšíme se na Vás! 
 

SOBOTA NA SNĚHU - 3. 3. 

V sobotu 3. března nabízíme místním rodinám s dětmi možnost odpočinku a seznámení se 
prostřednictvím společně strávené „soboty na sněhu“. V horském prostředí Špindlerova 
Mlýna plánujeme lyžovat, sáňkovat, stavět sněhuláky nebo jinak sportovat podle vlastních 
sil a výběru. Zájemci, nahlaste se nejpozději do čtvrtka 1. 3. telefonicky nebo emailem do 
kanceláře římskokatolické fary. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. 
 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA - 16. a 17. 3. 
Srdečně Vás zveme na duchovní obnovu v pátek 16. a v sobotu 17. 3. Program: pátek: 17:00 
příležitost ke sv. smíření - fara, 18:00 mše svatá – kostel, po mši svaté - příležitost ke sv. smíření, 
sobota: 17. 3. fara: 09:00 mše svatá, 10:00 1. přednáška, 11:00 2. přednáška, 12:00 adorace, 
příležitost ke sv. smíření, 13:00 zakončení. Naším hostem bude misionář oblát Panny Marie 
Neposkvrněné P. ThLic. Martin Sedloň OMI. 
 

KVĚTNÁ NEDĚLE, MŠE SVATÁ PRO DĚTI A POHÁDKA PŘED OBĚDEM – 25. 3.  
Na Květnou neděli tradičně slavíme bohoslužbu s ratolestmi kočiček – prvních jarních 
rozkvetlých stromů, symbolem nového života. Chceme vzdát chválu Ježíši, který před 
velikonočními svátky slavným způsobem vjel do Jeruzaléma a zveřejnil tak svoje mesiášské 
poslání. Začínáme v kostele sv. Vavřince od 9:00, přineste si k požehnání ratolesti (kočičky) 
nebo palmové větve. Čeká nás seznámení se svatým Prokopem. Po mši sv. pro děti jste 
zváni na faru na tradiční pohádku před obědem a malé občerstvení. Těšíme se na Vás! 
 

ZELENÝ ČTVRTEK – 29. 3. 
Zelený čtvrtek připomíná Ježíšovu večeři na rozloučenou, Jidášovu zradu, Ježíšovu 
modlitbu v Getsemanské zahradě a jeho zajetí. Na Zelený čtvrtek večer vstoupíme do 
nejdůležitější části liturgického roku, do velikonočního třídenní. Bohoslužba spojená 
s mytím nohou začíná v kostele sv. Vavřince od 18:00. 
 

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY A EKUMENICKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA – 30. 3.  
Velký pátek je dnem přísného postu, ticha a rozjímání, připomínáme si smrt Ježíše Krista 
na kříži. Katolické velkopáteční obřady začnou v kostele sv. Vavřince letos v 15:00. V 16:15 
se sejdeme před kostelem sv. Vavřince a spolu s křesťany ostatních církví půjdeme 
ekumenickou křížovou cestu městem. Ve Špindlerově Mlýně bude křížová cesta od 15:00, 
vychází se tradičně od kostela sv. Petra a jde se s křížem do blízkého lesa. 
 

BÍLÁ SOBOTA – 31. 3. 
Bílou sobotu - den, kdy Ježíš ležel v hrobě, chápeme jako den ticha. Rozjímáme nad 
Ježíšovým utrpením a smrtí, nekonají se žádné liturgické obřady. Večer začíná velikonoční 
bdění a slavnost Kristova vzkříšení. Obřady začínají před kostelem sv. Vavřince od 20:00. 



POVÍDÁNÍ O VÍŘE - každý pátek 
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! 
 

SETKÁNÍ NAD KATECHISMEM - každou sudou středu 
Nově také zveme na Setkání nad katechismem katolické církve formou diskuze 1x za 2 
týdny ve středu 7. 3. a 21. 3. od 19:00 ve vrchlabské farní místnosti. Všichni jste zváni!  
 

SPOLEČENSTVÍ ZLATÉHO VĚKU – každou sudou středu  
Pravidelná setkávání našich seniorů, kteří mezi sebou jistě rádi přivítají nové přátele, jsou 
ve středu 7. a 21. března v 16:00 ve farní místnosti. Přijďte, jste vítáni! 
 

ZVEME MLÁDEŽ A DĚTI K HRANÍ A ZPÍVÁNÍ 
Hledáme děti i mladé, kteří rádi zpívají či hrají na hudební nástroj, k zapojení do hudebních 
skupinek ve farnosti. Děti zkouší v pátek od 15:30 na faře. Zájemci, hlaste se na faře, 
těšíme se na Vás! 
 

DOBA POSTNÍ - PÁTEČNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY  
Každý pátek před večerní bohoslužbou v 17:30 v kostele sv. Vavřince je modlitba křížové 
cesty. V pátek 2. 3. (1. pátek v měsíci) bude křížová cesta i bohoslužba v kapli na faře. 
 

ŽIVÝ RŮŽENEC 

Přidejte se k modlitbě živého růžence. Členové se modlí 1 desátek růžence denně. Další 
podrobnosti sdělíme na základě odevzdané přihlášky. Například v Polsku, Irsku a Velké 
Británii využívají tuto modlitbu pro vyprošení ochrany nenarozených dětí. 
 

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 
 
 

Nestyďte se za zbožnou úctu k Pánovým ranám. Je to cesta vašeho posvěcení. Všichni máme svoje 
rány. Hříšník je raněný a nachází odpuštění, pokoj a útěchu jedině v Pánových ranách, nikde jinde. 

Papež František 
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