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NOC KOSTELŮ – 9. 6.  
Iniciativa Noc kostelů vznikla v roce 2001 v Německu a v České republice se poprvé 

konala v roce 2009. Postupně se do ní zapojovalo stále více kostelů s nabídkou, aby se 

kdokoliv mohl setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku, her či 

zábavy. V loňském roce se v naší farnosti Noc kostelů uskutečnila ve Vrchlabí, v Dolním 

Lánově a ve Špindlerově Mlýně a zúčastnilo se jí kolem sedmi set návštěvníků, což je 

přibližně třikrát více, než obvykle přijde na nedělní bohoslužby. Letos se kromě Vrchlabí 

(18:00 – 23:00), Dolního Lánova (17:00 – 22:00) a Špindlerova Mlýna (19:00 – 22:00) 

zapojí poprvé také kostely v Dolním Dvoře (20:00 – 22:00) a v Dolní Branné (17:00 – 

22:00). Všechna tato místa budou uvedena také v Poutnickém pase královéhradecké 

diecéze a na příchozí čeká zajímavý program: koncerty, komentované prohlídky, výstavy 

kostelních rouch a jiná překvapení. Nenechte si tuto vzácnou příležitost ujít! 
 

SPOLEČENSTVÍ ZLATÉHO VĚKU – 14. 6. a 28. 6.  

Po květnové přestávce se naši senioři opět vrací ke svým pravidelným setkáváním každou 

sudou středu v 16:00 na katolické faře ve Vrchlabí a zvou mezi sebe další zájemce. 
 

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ + 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ – 18. 6.  

V neděli 18. 6., o slavnosti Těla a Krve Páně, přistoupí poprvé 4 děti z naší farnosti ke svatému 

přijímání. Budeme je provázet svými modlitbami, aby rostla jejich radost z víry a stále více se 

zapojovali v životě farního společenství. Mše sv. v kostele sv. Vavřince začíná jako obvykle v 9:00. 
 

BOHOSLUŽBA VE VRCHLABSKÉ NEMOCNICI – 21. 6. 
Ve středu 21. června od 16:00 se poprvé v areálu vrchlabské nemocnice uskuteční 

ekumenická bohoslužba, na kterou jste srdečně zváni. Budeme společně myslet na všechny 

nemocné i nemocniční personál a vyprošovat všem Boží požehnání.  
 

MŠE SVATÁ PRO DĚTI A POHÁDKA PŘED OBĚDEM – 25. 6. 

Poslední červnová neděle je opět věnovaná hlavně dětem. Během mše svaté od 9:00 

poděkujeme za uplynulý školní rok a poprosíme o požehnání pro dobu prázdnin. Od 10:15 

je pohádkový program ve farním sále. Děti, přineste si s sebou oblíbenou hračku.  
 

POUŤ KE SV. PETRU, ŠPINDLERŮV MLÝN -  25. 6.  

V neděli 25. 6. od 14:00 Vás srdečně zveme do kostela sv. Petra ve Špindlerově Mlýně na 

slavnostní poutní bohoslužbu. O hudební doprovod se postará Vrchlabský chrámový sbor. Chybět 

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

poutníka“, do kterých můžete získat i razítko ze Špindlerova Mlýna. Těšíme se na Vás! 
 

POVÍDÁNÍ O VÍŘE – každý pátek 

Právě začínáme nový cyklus povídání o základech křesťanské víry a katechismu. Tato 

nabídka je určena zejména těm z Vás, kteří uvažujete o přijetí křtu. Neváhejte a přijďte 

každý pátek 16:30 - 17:30 na katolickou faru do Vrchlabí.  
 

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ NA SVATBU –každý sudý pátek 

Na vrchlabské římskokatolické faře pokračuje příprava párů na přijetí svátosti manželství. 

Společná setkávání probíhají každý sudý pátek od 19:00. 
 

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 

mailto:kancelar@farnostvr.info
http://www.vikariatjilemnice.cz/

