
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST -DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ 
PLÁNOVANÉ AKCE LEDEN 2020 
NOVÝ ROK – středa 1. 1. Začněme Nový rok s Matkou Boží, Pannou Marií, která nám u Boha může 
vyprosit milosti, požehnání a pomoc pro celý rok 2020. Přijďte si pro nové zdroje duchovní síly a pokoje. 
Bohoslužby budou ve středu 1. ledna 2020 v následujícím pořadí: Vrchlabí – kostel sv. Vavřince - 09:00; 
Dolní Lánov - 11:00; Špindlerův Mlýn 14:00, Dolní Branná 16:00.  
 

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ V KRKONOŠÍCH – neděle 5. 1. a pondělí 6. 1.  
Mše svaté: Dolní Branná v sobotu 5. 1. 16:00; v neděli 6. 1.: Vrchlabí kostel 09:00, Dolní Lánov 11:00, 
Špindlerův Mlýn 14:00. Bude se žehnat voda, křída a kadidlo, můžete si donést k požehnání zlaté 
přívěšky či prstýnky a vemte nádoby na svěcenou vodu. V pondělí 6. 1. bude mše sv. i ve Špindlerově 
Mlýně na Erlebachově boudě, u kaple sv. Františka od 15:45, hlavní celebrant Mons. Tomáš Halík. Ať 
nás betlémská hvězda dovede k jesličkám, abychom se poklonili Spasiteli, který se pro nás stal maličkým.  
 

SPOLEČENSTVÍ MANŽELSKÝCH PÁRŮ – 7. 1. (1. úterý v měsíci)  
Přijďte pobejt na vrchlabskou faru od 20:00 a pozvěte i své známé manželské páry. Těšíme se na Vás! 
 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ – neděle 12. 1.  
Při nedělní bohoslužbě si připomene událost, kdy byl Ježíš Kristus pokřtěn v řece Jordánu Janem 
Křtitelem. Tímto dnem končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí. Mše svatá z tohoto svátku je od 
9:00 ve Vrchlabí – v kostele sv. Vavřince, od 11:00 v Dolním Lánově a od 14:00 ve Špindlerově Mlýně.  
 

VEČER MLADÝCH – pátek 17. 1. 
Zveme mládež na Večer mladých od 18:00 na faru do Vrchlabí v den svátku patrona kaple sv. Antonína. 
 

MODLITBY ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ – úterý 21. – pátek 24. 1.  
V tomto týdnu se křesťané celého světa společně modlí na ekumenických bohoslužbách. Ve Vrchlabí 
budou probíhat takto: od 18:00 následovně: úterý 21. 1. místo: sbor Církve adventistů sedmého dne, 
káže Jiří Šlégr; středa 22. 1. místo: fara Církve československé husitské, káže Jiří Koun; čtvrtek 23. 1. 
místo: sbor Českobratrské církve evangelické, káže Vladimír Hraba; pátek 24. 1. místo: kaple, fara 
Římskokatolické církve, káže Daniela Brodská. Zde proběhne závěrečné přátelské setkání s pohoštěním. 
Drobné pohoštění od příchozích vítáno. Zveme nejen křesťany, ale i všechny hledající! Těšíme se na Vás! 
 

MŠE SVATÁ PRO DĚTI A POHÁDKA PŘED OBĚDEM – neděle 26. 1.  
První bohoslužba pro děti v roce 2020 bude v kostele sv. Vavřince od 9:00, pak se přesuneme do vyhřáté 
fary na tradiční pohádku před obědem ztvárněné dětmi a na malé pohoštění. Zveme děti i dospělé! 
 

BIBLICKÁ HODINA - 29. 1. - poslední středa v měsíci 
Originální biblické texty nám pomáhají odkrývat nesmírné bohatství. Přijďte na vrchlabskou faru v 18:45. 
POŘAD PRAVIDELNÝCH BOHOSLUŽEB V ZIMNÍM OBDOBÍ  
Od soboty 11. 1. do Velikonoc nebudou sobotní bohoslužby v Dolní Branné, protože se přesouvají do 
farní kaple ve Vrchlabí, začátek v 17:00. Pravidelné mše sv. v kostelech naší farnosti: středa, čtvrtek, 
pátek: 18:00 – Vrchlabí – kaple na faře, sobota: 17:00 Vrchlabí – kaple na faře, neděle: 9:00 Vrchlabí – 
kostel sv. Vavřince, 11:00 Dolní Lánov, 14:00 Špindlerův Mlýn. Přijďte si pro občerstvení ducha i duše.  
 

NEDĚLNÍ VEČERNÍ BOHOSLUŽBY VE VRCHLABÍ V DOBĚ ZIMNÍCH PRÁZDNIN – novinka! 
Od 12. 1. do konce března 2020 budou navíc nedělní mše svaté pro návštěvníky a turisty i ve večerních 
hodinách, a to v kapli na faře ve Vrchlabí od 18:00. Aktuální rozpis najdete na nástěnkách i na webu. 
 

Kontakt: Římskokatolická farnost-děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1, tel.: 499 
422 899, 731645349; e-mail: kancelar@farnostvr.info, www.vikariatjilemnice.cz 
 

Naděje je vzduch, který křesťan dýchá. papež František 

http://www.vikariatjilemnice.cz/

