
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ 

PLÁNOVANÉ AKCE DUBEN 2019 
KVĚTNÁ NEDĚLE – 14. 4.  
Vzdáváme chválu Ježíši, který před Velikonocemi vjel jako Mesiáš slavně do Jeruzaléma. Přineste 
si k požehnání ratolesti (kočičky) nebo palmové větve: Vrchlabí 9:00, D. Lánov 11:00 a Šp. Mlýn 14:00.     
 

ZELENÝ ČTVRTEK A SEDEROVÁ VEČEŘE – 18. 4. 
Zelený čtvrtek připomíná Ježíšovu večeři na rozloučenou, Jidášovu zradu, Ježíšovu modlitbu 
v Getsemanské zahradě a jeho zajetí. Vstupujeme do velikonočního třídenní. Bohoslužba spojená 
s mytím nohou začíná v kostele sv. Vavřince od 18:00. Kdo se chce účastnit na vrchlabské faře 
po večerní mši svaté sederové večeře - připomínka židovské tradice, přihlaste se do čtvrtku 4. 4.  
 

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY A EKUMENICKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA – 19. 4.  
Velkopáteční obřady začnou v kostele sv. Vavřince v 15:00. Je to den přísného postu, ticha 
a rozjímání o smrti Ježíše Krista na kříži. V 16:15 se sejdeme v kostele sv. Vavřince, kde začíná 
ekumenická křížová cesta městem. Ve Špindlerově Mlýně bude křížová cesta od 15:00, vychází 
se tradičně od kostela sv. Petra a jde se s křížem do blízkého lesa. 
 

BÍLÁ SOBOTA – 20. 4. 
Tento den, kdy Ježíš ležel v hrobě, rozjímáme nad Ježíšovým utrpením a smrtí. Velikonoční bdění 
a slavnost Kristova vzkříšení začíná před kostelem sv. Vavřince od 20:00. 
 

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ - HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ – 21. 4. 
Tento nejdůležitější svátek oslavíme: Vrchlabí 9:00, Dolní Lánov 11:00 a Špindlerův Mlýn 14:00 
a dále celých 50 dní. V neděli si přineste na bohoslužby k požehnání velikonoční pokrmy.  
 

VÍKEND PRO SNOUBENCE – 26. – 28. 4. 
Cílem víkendového kurzu ve Špindlerově Mlýně na Eljonu (fara) je bližší a bezprostřední příprava 
na život v manželství, jehož základem je křesťanský pohled na manželství a rodinu. Téma: 
partnerský vztah, odpovědné rodičovství, výchova dětí, manželská láska a sexualita, zásnuby, 
manželský slib, průběh svatebního obřadu apod. Kurz je možné absolvovat i delší dobu před svatbou.  
 

MŠE SVATÁ PRO DĚTI A MLÁDEŽ + POHÁDKA PŘED OBĚDEM – neděle 28. 4.  
Také poslední dubnovou neděli je mše svatá od 9:00 v kostele sv. Vavřince zaměřená především 
na děti a mládež. Poté všechny zveme na faru na pohádku před obědem a malé občerstvení.  
 

POUTNÍ MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. JIŘÍ V DOLNÍ BRANNÉ – neděle 28. 4. 
V neděli 28. 4. přijďte do kostela sv. Jiří v Dolní Branné na poutní mši svatou od 11:00. Pro 
poutníky jsou připraveny koláčky a Kartičky poutníka, do nichž mohou získat razítko sv. Jiří. 
 

DOBRODĚJNICKÉ OPÉKÁNÍ NA FARNÍ ZAHRADĚ – úterý 30. 4. 
V úterý 30. dubna od 19:00 si přijďte do Vrchlabí na faru opéci něco dobrého. Pokud nám dáte 
do pátku 26. 4 vědět, že přijdete, občerstvení pro Vás zajistíme. Užijme si společně tento večer!  
 

KURZ MANŽELSKÉ VEČERY - DEJTE SI SPOLU RANDE – duben - červen  

Přihlaste se: 8 setkání s příjemnou večeří pro 2 při svíčkách jako na rande, praktická promluva, 

video, manželé sami v páru diskutují téma večera v dotazníku z příruček. Zahájení v dubnu. 

Více na letáčku, https://randevrchlabi.weebly.com/, email: RandeVrchlabi@gmail.com 
 

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 
 

Ježíš na kříži je jako životní buzola, která ukazuje k nebi, z kříže nás učí mocné odvaze odříkání. 

Papež František 
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