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SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU - ŽEHNÁNÍ HROMNIČEK –  neděle 2. 2.   
V neděli slavíme Svátek Uvedení Páně do chrámu. Při mši svaté budeme žehnat svíčky „hromničky“, 
které zapalujeme v těžkých situacích, kdy prosíme Boha o pomoc. Toto světlo také svítí lidem na cestu 
v temnotách dnešních dní. Přijďte si i Vy pro požehnání a přineste si svíčky na bohoslužby s nedělní 
platností ve Vrchlabí a okolí.  
 

SPOLEČENSTVÍ MANŽELSKÝCH PÁRŮ – 4. 2. (1. úterý v měsíci)  
Srdečně zveme manželské páry na vrchlabskou faru od 20:00 do společenství, k modlitbě a sdílení 
manželských radostí i starostí. 
 

SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH – neděle 9. 2.   
Kromě pravidelných 1. pátků v měsíci, kdy kněz navštěvuje nemocné, si 11. února na svátek Panny 
Marie Lurdské připomínáme Světový den nemocných. Při nedělních bohoslužbách: 09:00 a 18:00 
Vrchlabí, 11:00 Dolní Lánov, 14:00 Špindlerův Mlýn bude udílena vážně nemocným a seniorům svátost 
nemocných, která dodává slabým posilu a naději. Kdo má touhu tuto svátost přijmout, napíše se na 
seznam v zákristii či na faře nebo se nahlásí P. Šlégrovi. Doporučuje se přijetí i svátosti smíření. Všichni 
jsou vítáni!  
 

SPOLEČENSTVÍ ZLATÉHO VĚKU – 12. 2. (2. středa v měsíci)  
Na faře ve Vrchlabí se scházejí senioři od 16:00 ke společnému setkání, rozhovorům, modlitbě a sdílení. 
Každá generace potřebuje své. Neváhejte a přijďte pobejt! 
 

MŠE SVATÁ PRO DĚTI A POHÁDKA PŘED OBĚDEM – neděle 23. 2.  
V neděli 23. 2. začíná v 9:00 v kostele sv. Vavřince ve Vrchlabí mše svatá s výkladem i pro děti a mládež. 
Podrobněji si povídáme o jednotlivých částech mše svaté. Od 10:15 čeká děti ve farní místnosti 
pohádka, kterou si samy připraví. Přijďte se podívat a vezměte i své blízké. Těšíme se na Vás! 
 

BIBLICKÁ HODINA – 26. 2. (poslední středa v měsíci)  
Na vrchlabské faře v 18:45 si čteme z Knihy knih a rozjímáme nad úryvky Písma svatého ve společenství. 
Přidat se může každý, kdo chce hledat a nalézat. 
 

PŘÍPRAVA NA KŘEST a SVATBU – únor, březen  
Během měsíce února a března bude na faře ve Vrchlabí probíhat příprava rodičů, kteří by chtěli dát své 
děti pokřtít. Přihlaste se, prosím, co nejdříve. Prosíme ty, kdo chtějí v naší farnosti uzavřít církevní 
sňatek, aby včas kontaktovali farní kancelář. Nabízíme přípravný Víkend pro snoubence, který je 
plánovaný na  24. - 26. 4. ve Špindlerově Mlýně.    
 

ŽIVÝ RŮŽENEC  
Zveme další členy do modlitby živého růžence, do kterého se již tři roky zapojuje několik desítek členů. 
Přihlášky jsou v kostele i na faře. Kdo se přihlásí, zavazuje se k modlitbě jednoho desátku růžence denně, 
další podrobnosti sdělíme osobně na základě odevzdané přihlášky. Kdo prosí, dostává… 
 

Římskokatolická farnost-děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1, tel.: 499 422 899, 
731645349; e-mail: kancelar@farnostvr.info, www.vikariatjilemnice.cz 
 

Pokud se člověk neklaní Bohu, klaní se svému já.  
papež František 

http://www.vikariatjilemnice.cz/

