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MÁJOVÉ MODLITBY K PANNĚ MARII - každou neděli 

V kostele sv. Vavřince budou májové pobožnosti vždy na závěr nedělní bohoslužby, která 

začíná v 9:00. V ostatních kostelech budou májové též na závěr nedělních bohoslužeb.  
 

VEČER PRO MLADÉ – 5. 5. 
V pátek 5. května přijedou do naší farnosti dva bohoslovci z 2. ročníku pražského 

kněžského semináře. Po mši svaté (18:00 v kostele svatého Vavřince) zveme všechny 

mladé na faru, kde bude příležitost se s našimi hosty poznat, popovídat si, zazpívat si. 

Samozřejmě, že nezapomeneme ani na společnou večeři a promítání zajímavého filmu. 

Kdo chce, může přespat do sobotního rána. Neváhejte a přijďte! 
 

14. MOTORKÁŘSKÉ POŽEHNÁNÍ – 6. 5. 

Na přání organizátorů tradičního (letos již čtrnáctého) motorkářského srazu z vrchlabského 

týmu „Srdcem i rozumem“ bude v sobotu 6. května od 11:00 otevřen kostel sv. Vavřince 

právě příznivcům motorek. Během obřadu žehnání, který zde začne ve 12:00, bude prostor pro 

ztišení, naslouchání slovům Bible i varhanní hudbě v podání BcA. Radka Hanuše, DiS. Stejně 

jako vloni budeme prosit o Boží vedení a ochranu. Přijďte či přijeďte si i Vy pro požehnání! 
 

POUŤ V DOLNÍM DVOŘE – 7. 5. 

Jelikož si každoročně podle církevního kalendáře 1. května připomínáme svátek svatého 

Josefa Dělníka, oslavíme v neděli po tomto svátku mši svatou v kostele sv. Josefa  

v Dolním Dvoře. Pro poutníky jsou připraveny „Kartičky poutníka“, do kterých mohou 

účastníci získat razítko z Dolního Dvora. Protože v měsíci květnu se konají „májové“ - 

modlitby k Panně Marii, bude na závěr bohoslužby následovat také májová pobožnost. 

Přijďte si 7. května v 11:00 na přímluvu sv. Josefa vyprosit požehnání nejen pro svou práci. 
 

1. PEČÍCÍ VÍKEND – 12. - 14. 5. 
Na faře ve Špindlerově Mlýně budete seznámeni s nejrůznějšími druhy obilí a jejich tradic, 

k čemu se používají, jak se zpracovávají a poznají pekařské obiloviny, kde je nakupovat. 

Uvidíte praktickou ukázku pekárniček, mlýnků, vločkovačů aj. vhodných zařízení, novou 

techniku mletí, vločkování a přípravy těst. Čekají na Vás zajímavé recepty z bio obilí, 

semínek apod. Uvidíte, jak vyrábět neživočišné mléko a nápoje, jogurty, bezlepkové 

pokrmy apod. Odkryjeme tajemství vakuování potravin, aby vydržely co nejdéle čerstvé - 

včetně praktické ukázky. To, co nameleme, navločkujeme, namícháme, umixujeme, 

upečeme či navaříme, si také sníme. Lektoři: manželé Reissovi. Více informací: středisko 

Eljon, 732 580 154, info@eljon.cz, www.eljon.cz. 
 

FATIMSKÝ DEN – 26. 5. 

V letošním roce slavíme 100. výročí zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě. Ve 

Vrchlabí si tuto událost a její význam pro dnešní dobu připomeneme v pátek 26. května. 

Od 17:00 se v kostele sv. Vavřince bude konat pobožnost, kterou připraví společenství 

Fatimského apoštolátu. Uslyšíme informace o významu poselství Panny Marie ve Fatimě, 

o průběhu oslav tohoto jubilea v ČR a proběhne zasvěcení naší farnosti Bohu skrze Pannu Marii.  
 

MÁJOVÁ MŠE SVATÁ V KAPLI PANNY MARIE V KUNČICÍCH NAD LABEM – 27. 5. 

Na závěr měsíce května zveme všechny do kaple Panny Marie v Kunčicích nad Labem. V sobotu 

27. května od 18:30 zde bude mše svatá a „májová“ - modlitby věnované Panně Marii. O kvalitní 
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hudební doprovod se postará Vrchlabský chrámový sbor. Přijďte mezi nás!  
 

MŠE SVATÁ PRO DĚTI A POHÁDKA PŘED OBĚDEM – 28. 5.  

Poslední květnová neděle bude jako vždy věnovaná především dětem. Mše svatá začíná 

v 9:00. Od 10:15 čeká na přítomné ve farním sále pohádka. Děti si navíc novou pohádku 

zkusí vymyslet a zahrát dospělým. Těšíme se na Vás! 
 

POVÍDÁNÍ O VÍŘE – každý pátek 

Pokud přemýšlíte, že byste se chtěli dát pokřtít, přijďte každý pátek 16:30 - 17:30 na 

katolickou faru do Vrchlabí. Začne nový cyklus základů křesťanské víry a katechismu.  
 

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ NA SVATBU – obvykle každý pátek 

Kdo plánujete letos svatbu, přihlaste se na faru. Společná příprava párů na přijetí svátosti 

manželství začne 28. 4. a bude probíhat obvykle v pátek od 19:00 nebo po dohodě i jiný den.   
 

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 
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