ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ
PLÁNOVANÉ AKCE LEDEN 2019
NOVÝ ROK – 1. 1.
Slavností Matky Boží, Panny Marie začínáme i letos nový kalendářní rok. Prosme o Boží pomoc,
požehnání a ochranu pro rok 2019. Přijďte načerpat čerstvou posilu a pokoj do srdce pro nový rok
2019! Bohoslužby v úterý 1. ledna 2019 budou v následujícím pořadí: Vrchlabí – kostel
sv. Vavřince - 09:00; Dolní Lánov - 11:00; Špindlerův Mlýn 14:00, Dolní Branná 16:00.
TŘÍKRÁLOVÉ SETKÁNÍ U BETLÉMA - 9. 1.
Tradiční setkání dětí z Dolní Branné v blízkosti svátku Tří Králů v místním kostele sv. Jiří se tentokrát
uskuteční ve středu 9. ledna v 16:00 Děti si společně zazpívají koledy, prohlédnou si místní betlém
a zapřemýšlí nad vánočními událostmi. P. Jiří Šlégr zde při této příležitosti zároveň připraví pro každého
vodu, křídu a kadidlo. Přijměte i vy tříkrálové pozvání k betlému.
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ V KRKONOŠÍCH – 5. 1. a 6. 1.
V sobotu 5. ledna Vás srdečně zveme do Špindlerova Mlýna k Erlebachově boudě, v kapli sv. Františka
bude v 15:45 slavnostní bohoslužba s Mons. Tomášem Halíkem. Podobně jako mudrci z dalekých krajin
putujme i my za hvězdou, která nás vede až k narozenému Spasiteli světa. P. Jiří Šlégr bude sloužit mši
svatou v Dolní Branné v sobotu 5. 1. od 16:00 a v neděli 6. 1.: Vrchlabí – kostel sv. Vavřince - 09:00;
Dolní Lánov - 11:00; Špindlerův Mlýn 14:00. Účastníci si budou moci vzít s sebou domů vodu, křídu
a kadidlo, které budou požehnány. Přineste si proto s sebou nádoby na svěcenou vodu. Žehnat se budou též
zlaté přívěšky či prstýnky.
MODLITBY ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ – 22. – 25. 1.
Termínem společných modliteb jsou už roku 1908 dny 18. – 25. 1. Modlitební texty pro rok 2019
připravili křesťané z Indonésie. Zveme Vás k ekumenickým bohoslužbám, které budou ve Vrchlabí
vždy od 18:00 následovně: úterý 22. 1. místo: sbor Českobratrské církve evangelické, káže Jiří
Koun, středa 23. 1. místo: modlitebna Církev československá husitská, káže Jiří Šlégr, čtvrtek 24. 1.
místo: Církev adventistů sedmého dne, káže Daniela Brodská, pátek 25. 1. místo: kaple, fara
Římskokatolické církve, káže Vladimír Hraba, spojeno se závěrečným přátelským posezením
a pohoštěním na římskokatolické faře. Drobné pohoštění od příchozích je vítáno. Přijďte ekumenicky pobejt!
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ – 13. 1.
V neděli 13. 1. si připomínáme událost, kdy byl Ježíš Kristus pokřtěn v Jordánu Janem Křtitelem.
Mše svatá z tohoto svátku je od 9:00 ve Vrchlabí - kostel sv. Vavřince, 11:00 Dolní Lánov
a 14:00 Špindlerův Mlýn. Tímto dnem končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí.
MŠE SVATÁ PRO DĚTI A POHÁDKA PŘED OBĚDEM – 27. 1.
V neděli 27. 1. od 9:00 bude v kostele sv. Vavřince mše sv. pro děti. Děti nám zahrají a zazpívají.
Po mši svaté zveme nejen všechny děti a jejich rodiče na faru na tradiční pohádku před obědem.
K samozřejmosti patří i malé občerstvení. Těšíme se na Vás!
POŘAD PRAVIDELNÝCH BOHOSLUŽEB V ZIMNÍM OBDOBÍ
Od soboty 12. 1. do Velikonoc se přesouvají sobotní bohoslužby z kostela v Dolní Branné do
farní kaple ve Vrchlabí, začátek v 17:00. Pravidelné mše sv. v kostelech naší farnosti: středa,
čtvrtek, pátek: 18:00 – Vrchlabí – kaple na faře, sobota: 17:00 Vrchlabí – kaple na faře, neděle: 09:00
Vrchlabí – kostel sv. Vavřince, 11:00 Dolní Lánov, 14:00 Špindlerův Mlýn. Přijďte mezi nás!
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
Nebeské království je mezi námi, tam kde máme trochu soucitu.
Papež František

