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RORÁTNÍ MŠE SVATÉ – ZMĚNA ČASU BOHOSLUŽEB – SNÍDANĚ PO RORÁTECH   
Přijďte do Vrchlabí na rorátní mše svaté, začínají v 7:00 v kostele při svíčkách o adventních 
nedělích, zazní tradiční rorátní zpěvy v podání BcA. Radka Hanuše, DiS. Budou 
zapalovány svíce na adventním věnci, na 1. adventní neděli požehnány adventní věnce. 
Svíce (lucerničky, ve kterých neste svíce na roráty už z domovů) a adventní věnce 
k požehnání si přineste s sebou. Po mši sv. zveme do farní místnosti na snídani. Na 
adventní neděle jsou bohoslužby: 7:00 Vrchlabí, 9:00 Dolní Lánov, 11:00 Špindlerův Mlýn. 
 

TRVANLIVÉ POTRAVINY PRO CHUDÉ A HLADOVÉ 
Během adventu pamatujme na ty, které nečekají Vánoce v hojnosti či pohodlí a přinesme 
trvanlivé potraviny (těstoviny, rýži, konzervy, sladkosti) do kostela. Všem děkujeme! 
 

PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE V DOLNÍ BRANNÉ – středa 4. 12. 
V kostele sv. Jiří v Dolní Branné na vás 4. 12. od 16:00 čeká vystoupení děti a hostů, 
bohatý program pokračuje v kulturním domě: prodej vánočních předmětů, dílničky apod. 
  

22. ADVENTNÍ VÍKEND TICHA – pátek 6. – neděle 8. 12. 
Tento víkend je určen pouze pro dospělé. Ticho střediska Eljon a krása našich nejvyšších 
hor budou našimi věrnými společníky. Každý den bude co nejvíce prostoru pro ticho 
a osobní modlitbu. Lektor: P. Jiří Šlégr, více: www.eljon.cz, Špindlerův Mlýn.  
 

3. PERNÍKOVÝ VÍKEND – pátek 13. – neděle 15. 12. 
Přijďte si vyrobit perníkové vánoční dárečky, tvořit z perníku, experimentovat s různými 
způsoby pečení i zdobení, tvořit spékáním, vykrajováním i prostorovým pečením. Akce 
je vhodná i pro rodiny s dětmi. Lektor: Marie Križalkovičová, dlouholetá specialistka 
v oboru. Více: Eljon, Špindlerův Mlýn, www.eljon.cz. 
 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA – sobota 14. 12. 
Zveme Vás na duchovní obnovu, která bude v sobotu 14. 12. od 9:00 do 13:30 na faře 
ve Vrchlabí. Náš host bude Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký. 
 

VÝROČÍ VÁCLAVA HAVLA – středa 18. 12.   
Podpořme aktivitu spolku „Milion chvilek pro demokracii“ a připomeňme si osobnost 
našeho národa – pana Václava Havla – v den výročí jeho úmrtí. Program v kostele 
sv. Vavřince začne v 17:30, dále bude zahájen průvod se svíčkami a v 18:00 mše svatá.  
 

BOHOSLUŽBY NA ŠTĚDRÝ DEN – úterý 24. 12. 
Dolní Dvůr: 14:00, Dolní Branná: 15:00, Kunčice n. L.: 16:00, Dolní Lánov: 16:00, 
Špindlerův Mlýn: 22:00, Vrchlabí: 24:00. 
 
 

POZVÁNÍ NA MOTORKÁŘI OPRAVENOU KAPLIČKU – pátek 27. 12.  
Přijměte pozvání od lidí, pro které je záležitostí srdce a rozumu nejen jízda na motorce, 
ale i dobrý skutek – opravená kaplička, 16:00 Hořejší Vrchlabí, Horská 496. 
 

 

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 

 

Láska netoleruje lhostejnost. papež František 
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