
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ 

PLÁNOVANÉ AKCE ČERVEN 2016 
 

NOC KOSTELŮ – PÁTEK 10. 6. 2016 

Tradiční mezinárodní akce Noc kostelů každoročně přitahuje také v České republice pozornost 

tisíců návštěvníků. Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat 

a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale 

i živé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý kulturně-duchovní program, možnost v tichém zastavení 

vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů. Více informací: 

www.nockostelu.cz. Přijďte prožít krásnou atmosféru tohoto večera:  
 

Vrchlabí - kostel sv. Vavřince 

18:00 Mše svatá 

18:50 Zahájení 

19:00 Koncert Vrchlabského chrámového sboru  

19:30, 20:30, 21:30 Prohlídka varhan a věže, komentovaná prohlídka kostela, vědomostní soutěž 

pro děti 

20:00 Představení domácí hospicové péče ve Vrchlabí neboli o smrti a umírání jinak než se 

strachem a bolestí 

21:00 Putováni do Santiaga de Compostela - promítání Michala Hrdličky o jeho pouti po 

Svatojakubské cestě až na konec světa 

22:00 Koncert Ondřej Mejsnar - varhany, Lenka Šimůnková - sólový zpěv 

22:30 Prohlídka věže 

23:00 Závěr při svíčkách 
 

Stále: Možnost zakoupení duchovní literatury. Vystavení kroniky vrchlabské farnosti. Představení 

kněžského oblečení a předmětů, používaných při mši svaté. Pro nejmenší návštěvníky bude 

připraven dětský koutek. 
 

Dolní Lánov - kostel sv. Jakuba  

18:00 Scénka skautů ze života sv. Jakuba 

19:00 Pásmo dětí místní ZŠ 

20:00 Scénka skautů ze života sv. Jakuba  

20:30 Koncert varhanní hudby Ondry Mejsnara a odborná prohlídka varhan 

22:00 Závěr při svíčkách 
 

Každou půlhodinu: Prohlídka věže * Prohlídka kostela se zkušeným pamětníkem 

Stále: Poznávací kvíz a hra * Prohlídka varhan se šlapáním měchů * Výstava kostelních rouch a 

knih * Občerstvení v márnici (káva, čaj, rakvičky a věnečky..) * Živé setkání se sv. Jakubem * 

Chvíle pro ztišení * Účast přislíbil starosta Dolního Lánova * Těšíme se na Vás! 
 

Kostel sv. Petra, Špindlerův Mlýn 

19:00 Vystoupení dětí II. stupně ZŠ 

19:30, 20:30, 21:30 Komentovaná prohlídka kostela 

20:00 Koncert dětí z kytarového kroužku Renaty Rollerové 

21:00 Koncert skupiny PETACH 

22:00 Modlitba za Špindlerův Mlýn 
 

Bude-li přát počasí, zveme všechny na opékání buřtů. Oheň vzplane ve 20:00 na ohništi nad 

Eljonem. Uzeniny, chléb, hořčice,… bude k dispozici zdarma, takže neváhejte a přijďte!  
 

POUŤ KE SV. PETRU, ŠPINDLERŮV MLÝN - NEDĚLE 26. 6. 2016 

Srdečně Vás zveme do kostela sv. Petra ve Špindlerově Mlýně na neděli 26. června 2016 od 

14:00 na slavnostní poutní bohoslužbu. Hudební doprovod zajistí Vrchlabský chrámový sbor. 

http://www.nockostelu.cz/


Chybět nebudou ani tradičně dobré koláčky a pohoštění na faře. Pro poutníky jsou připraveny 

„Kartičky poutníka“, do kterých mohou letos poprvé účastníci získat i razítko ze Špindlerova 

Mlýna. Ať už připutujete z blízkého či dalekého okolí, těšíme se na Vás. Přijďte pobejt! 
 

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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