
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ 
PLÁNOVANÉ AKCE PROSINEC 2020 - upravené 
 

POVÍDÁNÍ O VÍŘE ON-LINE – středy: 2. a 9. 12., 19:00-20:00  

Zveme na on-line setkání, která vede z vrchlabské fary P. Jiří Šlégr. Mluvíme 
o základech křesťanské víry, katechismu a probíráme biblické texty. Seminář je 
možno využít i jako přípravu dospělých na svátost křtu. Zájemci, zašlete alespoň den 
předem své jméno, příjmení a emailovou adresu na adresu: kancelar@farnostvr.info. 
Účastníci obdrží emailem pokyny k přihlášení. Těšíme se na setkávání on-line. 
 

BOHOSLUŽBY ON-LINE – neděle 9:00 
Každou neděli od 9:00 jsou zajišťovány on-line přenosy bohoslužeb z Vrchlabí. 
Kromě nedělí bude např. přenášena i půlnoční mše svatá 24. 12. ve 24:00 a v pátek 
1. 1 . v 9:00 ze Slavnosti Matky Boží Panny Marie. Živé vysílání bohoslužeb je zde: 
www.farnostvrchlabi.weebly.com Další přenosy budou včas oznámeny na této adrese. 
  
 

PUTOVÁNÍ SOŠKY PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA – adventní a vánoční doba 

Zapište se do rozpisu, aby i ve vaší domácnosti mohla putovat soška Pražského 
Jezulátka. Rozpis je v zákristii a na faře. Součástí jsou připravené modlitby. 
  

TRVANLIVÉ POTRAVINY PRO CHUDÉ A HLADOVÉ 
Přispějme v době adventu svými dary chudým. Přinesme trvanlivé potraviny 
(těstoviny, rýži, konzervy, sladkosti) do kostela či na faru, odkud je předáme 
potřebným. Otevřme svá srdce a nechme je rozhořet láskou k našim bližním, kteří strádají. 
 
 

24. ADVENTNÍ VÍKEND TICHA – pátek 4. – neděle 6. 12. 
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. 
 
 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA – sobota 12. 12., 9:00 – 13:00 
Letošní duchovní obnovu povede P. Petr Šabaka, vojenský kaplan. Začínáme mší 
svatou od 9:00 ve vrchlabské farní kapli, navazují přednášky. Končit budeme po 
adoraci a svátostech smíření dle zájmu věřících. Přijďte obnovit svůj duchovní život! 
Uskuteční se, jen pokud to pandemická opatření dovolí. 
 
 
 

BOHOSLUŽBY NA ŠTĚDRÝ DEN – čtvrtek 24. 12. Když to pandemická opatření dovolí: 
Dolní Dvůr: 14:00, Dolní Branná: 15:00, Kunčice n. L.: 16:00, Dolní Lánov: 16:00, 
Špindlerův Mlýn: 22:00, Vrchlabí: 24:00. Kostel sv. Vavřince je na svátky otevřený. 

 
 

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 

 

 

Kdo málo potřebuje, nikdy se nedostane do situace, že by mnoho postrádal. Plútarchos 
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