
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ 

PLÁNOVANÉ AKCE LISTOPAD 2016  
 

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH – ÚTERÝ 1. 11. 2016 

Tento křesťanský svátek připomíná všechny svaté, a to nejen ty, kteří jsou oficiálně kanonizováni, 

ale také ty, o „jejichž svatosti neví kromě Boha nikdo“. Bohoslužba v kostele sv. Vavřince bude 

v úterý 1. 11. od 18:00. Svátek je slaven napříč křesťanstvím, přičemž církve vzešlé ze 

západního křesťanství jej slaví 1. listopadu, zatímco východní křesťané první neděli po letnicích. 

Římskokatolická církev a některé další západní církve navazují 2. listopadu na tento svátek 

Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, lidově tzv. Dušičkami. V tyto dva dny je v zemích s 

křesťanskou tradicí zvykem navštívit hřbitov a rodinný hrob a zapálit zde svíčku, položit kytici či 

věnec a se vzpomínkou se pomodlit. Důvodem zavedení svátku byla nemožnost slavit každý 

jednotlivý den světců. V Římě se tento svátek slavil od 9. století. 

 

EKUMENICKÁ MODLITBA NA HŘBITOVĚ – STŘEDA 2. 11. 2016 

Vzpomeňme ve středu 2. 11. 2016 na všechny věrné zemřelé (lidově tzv. Dušičky). Katolická 

bohoslužba bude od 17:00 v klášterním kostele sv. Augustina. Následovat bude od 18:00 společná 

ekumenická modlitba na místním hřbitově. Vzadu v kostele sv. Vavřince bude do úterý 1. 11. 

schránka určená pro Vaše prosby za zemřelé. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří 

obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl na Sv. otce) denně plnomocné 

odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v 

duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat jen odpustky částečné.  

 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ A ŽEHNÁNÍ VRCHLABSKÉHO HOSPICE  

- ČTVRTEK 3. 11. 2016 

Srdečně zveme na slavnostní otevření a žehnání vrchlabského hospice na římskokatolické faře 

ve čtvrtek 3. listopadu 2016. Program: 17:30 adorace - farní kaple, 18:00 mše svatá - farní kaple 

18:45 žehnání a prohlídka hospice, 19:00 hospicové společenství - farní kaple. Těšíme se na Vás! 

 

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE – NEDĚLE 20. 11. 2016 

Tato slavnost připadá na poslední, tedy 34. neděli v liturgickém mezidobí. Po ní následuje první 

neděle adventní. Jde se o svátek poměrně nový. Vyhlásil jej v roce 1925 papež Pius XI. Poprvé se 

tento svátek slavil na poslední říjnovou neděli roku 1926. Pius XI. s oslavou tohoto svátku spojil 

také každoroční zasvěcení lidstva Ježíšovu srdci. Královský titul připisovaný Ježíši Kristu má 

svůj původ v evangeliích Nového zákona, kde je takto Ježíš na vícero místech představován jako 

dlouho očekávaný král Židů. Spolu s dalšími tituly (např. „Pán“) je označení „král“ vyjádřením 

vlády, kterou věřící křesťan přiznává Ježíši Kristu nad svým životem. Zveme Vás na bohoslužby: 

Vrchlabí 9:00, Dolní Lánov: 11:00, Špindlerův Mlýn: 14:00. 

 

RORÁTNÍ MŠE SVATÉ - ADVENTNÍ NEDĚLE 27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12. 2016 

Každou adventní neděli se budou od 7:00 v kostele sv. Vavřince konat rorátní mše svaté, během 

kterých zazní tradiční rorátní zpěvy v podání BcA. Radka Hanuše, DiS. Budou také zapalovány 

svíce na adventním věnci a na první adventní neděli požehnány adventní věnce z našich domovů. 

Svíce (případně lucerničky, ve kterých můžete nést svíce na roráty už z domovů) a adventní 

věnce k požehnání si přineste s sebou. Po rorátních bohoslužbách zveme děti i s rodiči do farní 

místnosti na snídani. 

 

Kontakt: Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1,  

tel.: 499 422 899, e-mail: kancelar@farnostvr.info, www.vikariatjilemnice.cz 
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