
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ 
PLÁNOVANÉ AKCE LISTOPAD 2020 
 

Z důvodu omezení, které způsobila opatření pandemie Covid-19, nabízíme: 
 

POVÍDÁNÍ O VÍŘE ON-LINE - středy, 19:00-20:00  
Zveme na on-line setkání, která každou středu (kromě poslední středy v měsíci) vede 
z vrchlabské fary P. Jiří Šlégr. Mluvíme o základech křesťanské víry, katechismu 
a probíráme biblické texty. Povídání o víře je možno využít i jako přípravu dospělých 
na svátost křtu. Zájemci ať zašlou alespoň den předem své jméno, příjmení a emailovou 
adresu do farní kanceláře na adresu: kancelar@farnostvr.info. Účastníci obdrží emailem 
pokyny k přihlášení. Připojení je možné si vyzkoušet ve středu již od 17:00. Těšíme se 
na setkání on-line.  
 

BIBLICKÁ HODINA ON-LINE – poslední středa v měsíci 25. 11., 19:00-20:00   
Využijte nabídky, kdy můžeme společně otevřít stránky KNIHY KNIH, a zvláště v této době 
čerpat ze zdrojů, které pro nás stále aktuálně připravuje Nejvyšší! Připravte si Písmo svaté 
a připojte se ve středu 25. 11. od 19:00 do 20:00. Zájemci, zašlete alespoň den předem své 
jméno, příjmení a emailovou adresu, případně číslo telefonu do farní kanceláře na adresu: 
kancelar@farnostvr.info. Emailem obdržíte pokyny k přihlášení. Biblickou hodinu vede 
P. Jiří Šlégr. Připojení je možné si vyzkoušet ve středu již od 17:00. Procházíme biblické 
texty, čerpáme z originálních zdrojů. Zůstávejme ve spojení! 
 

BOHOSLUŽBY ON-LINE  
Každou neděli od 9:00 jsou zajišťovány on-line přenosy bohoslužeb z Vrchlabí. Kromě 
nedělí bude například přenášena přes YouTube i mše svatá na 1. pátek v měsíci 6. 11. 
od 18:00. Živé vysílání bohoslužeb je k dispozici na: www.farnostvrchlabi.weebly.com  
Další nabídka bude včas oznámena na této adrese.  
 

INTENCE ON-LINE 
Pište si do tabulky "INTENCE" úmysly na sloužení mše sv. Příspěvek na intenci můžete 
vyřídit při setkání s knězem. Pořad bohoslužeb je postupně doplňován. 
 
 

23. ADVENTNÍ VÍKEND TICHA – pátek 27. 11. – neděle 29. 11. 
Středisko Eljon nabízí duchovní ztišení pro dospělé. Účastníci budou čerpat z Písma 
svatého, aby mohli rozjímat v tichu podkrovní kaple nebo v krásné krkonošské přírodě 
o Bohu a o svém životě. Lektor: P. Jiří Šlégr, více: www.eljon.cz, Špindlerův Mlýn. 
Uvidíme, zde bude možné s ohledem na platná pandemická opatření akci 
ve Špindlerově Mlýně uskutečnit. V případě zájmu bude možnost účastnit se on-line. 
 

 

 

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 

 

 

Radost otvírá srdce, smutek je zamyká. 

sv. František Saleský  
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