
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ  

PLÁNOVANÉ AKCE ÚNOR 2019 
 

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU - ŽEHNÁNÍ HROMNIČEK -  2. 2.  

Svátek Uvedení Páně do chrámu připadá letos na sobotu 2. února. Přijďte si i Vy pro požehnání 

a přineste si svíčky na mši svatou 2. února od 17:00 na vrchlabskou faru. Během bohoslužby jsou 

totiž žehnány svíčky „hromničky“. Hořící plamen těchto svící připomíná, že Ježíš je „světlem k 

osvícení národů“, jak to o něm řekl prorok Simeon. Hromničky zapalujeme, když v modlitbě 

prosíme od Boha pomoc v tíživých situacích.   
 

SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ - 3. 2.  

Při všech nedělních bohoslužbách (09:00 Vrchlabí, 11:00 Dolní Lánov, 14:00 Špindlerův Mlýn) 

dne 3. 2., kdy má svátek svatý Blažej, patron a přímluvce proti nemocem, budeme právě jeho 

prosit o přímluvu. V tento den totiž bude udíleno svatoblažejské požehnání. Přijďte i Vy, svatý 

Blažej je zkušený patron! O zdraví je třeba také prosit. Těšíme se na Vás! 
 

SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH - 10. 2.  

Každoročně si na svátek Panny Marie Lurdské 11. února připomínáme Světový den nemocných. 

Letos k této příležitosti využijeme pravidelných nedělních bohoslužeb již 10. února: 09:00 

Vrchlabí, 11:00 Dolní Lánov, 14:00 Špindlerův Mlýn. Vážně nemocným a seniorům bude udílena 

svátost nemocných. Kdo má touhu tuto svátost přijmout, napište se na seznam v zákristii či na 

faře a připravte se na ni přijetím svátosti smíření. Všichni jste srdečně zváni! 
 

MŠE SVATÁ PRO DĚTI A POHÁDKA PŘED OBĚDEM – 24. 2.  

V neděli 24. 2. v 9:00 bude v kostele sv. Vavřince ve Vrchlabí mše svatá zaměřená především na 

děti a mládež. Letošní školní rok probíráme podrobněji jednotlivé části mše svaté. Děti se účastní 

celoročního putování cestou k prameni stříbřitého potoka. Od 10:15 je tradiční pohádka před 

obědem s občerstvením ve farní místnosti. Přijďte všichni, těšíme se na Vás! 
 

PŘÍPRAVA NA KŘEST A SVATBU 

V únoru a březnu bude na faře ve Vrchlabí probíhat příprava rodičů, kteří chtějí nechat pokřtít své děti. 

Zájemci, přihlaste se co nejdříve. Zároveň zveme všechny, kteří plánují uzavřít v letošním roce ve 

vrchlabské farnosti církevní sňatek, aby si přišli na faru domluvit co nejdříve termín přípravy na 

manželství. Společný přípravný víkend pro snoubence je plánovaný na 26. – 28. dubna ve Špindlerově 

Mlýně.  

 

ŽIVÝ RŮŽENEC 

Již dva roky se do živého růžence zapojuje několik desítek členů. Zveme i další, přihlášky jsou 

v kostele i na faře. Kdo se přihlásí, zavazuje se k modlitbě 1 desátku růžence denně. Další 

podrobnosti sdělíme osobně na základě odevzdané přihlášky. Když se rodina modlí pohromadě, 

drží pohromadě. 
 

Kontakt: 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 
 

Bůh mi neodepřel nic z toho, o co jsem prosil – s výjimkou těch věcí, 

o které jsem ho prosil pro sebe. 
Sv. Jan Maria Vianney 
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