
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ 

PLÁNOVANÉ AKCE ÚNOR 2018 
SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU - ŽEHNÁNÍ HROMNIČEK -  2. 2.  

V pátek 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu. Během bohoslužby jsou žehnány svíčky 

„hromničky“. Jejich světlo připomíná, že Ježíš je „světlem k osvícení národů“, jak to o něm řekl 

prorok Simeon (Lk 2,22-38). Hromničky si můžeme zapálit, když si chceme v modlitbě vyprosit 

od Boha pomoc v tíživých situacích. Přijďte si pro požehnání i Vy a přineste si svíčky na mši 

svatou 2. února od 18:00 na vrchlabskou faru. Protože je zároveň 1. pátek v měsíci, bude po 

bohoslužbě následovat adorace.   
 

SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ - 3. 2.  

Na sobotu 3. 2. připadá svátek svatého Blažeje, který je uctíván jako patron a přímluvce proti 

nemocem. V tento den se v kapli na katolické faře při mši svaté od 17:00 udílí svatoblažejské 

požehnání. Přijďte i Vy, svatý Blažej je vyzkoušený patron! Těšíme se na Vás! 
 

SPOLEČENSTVÍ ZLATÉHO VĚKU – 7. 2. a 21. 2.  

Už je to víc než rok, kdy se na katolické faře ve Vrchlabí pravidelně 1x za 2 týdny schází 

společenství „zlatého věku“ - našich seniorů s bohatými životními zkušenostmi a moudrostí. Vy, 

kdo jste ve „zlatém věku“ svého života a máte zájem o vzájemné setkávání, modlitbu i povzbuzení, 

přijďte ve středu 7. a 21. února v 16:00 do farní místnosti. 
 

SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH - 11. 2.  

Již 25. rok si na svátek Panny Marie Lurdské 11. února připomínáme Světový den nemocných. 

Přijďte s námi oslavit tento den během nedělních bohoslužeb: 09:00 Vrchlabí, 11:00 Dolní 

Lánov, 14:00 Špindlerův Mlýn. Vážně nemocným a seniorům bude udílena svátost nemocných. 

Kdo má touhu tuto svátost přijmout, napište se na seznam v zákristii či na faře a připravte se na ni 

přijetím svátosti smíření. Všichni jste srdečně zváni! 
 

POPELEČNÍ STŘEDA - 14. 2. 

Popeleční středu (14. 2.) se věřícím na čelo uděluje znamení kříže popelem slovy: „Obraťte se a 

věřte evangeliu“. Přijetí popelce připomíná pomíjivost člověka a odhodlání zříci zla. Popeleční 

středa je v katolické církvi dnem přísného postu (od masa a půst „újmy“ - jen 1x za den úplné 

nasycení). Začíná 40 dní postního období a přípravy na Velikonoce.  
 

DOBA POSTNÍ - PÁTEČNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY  

V tomto období zaměřeném na ztišení a rozjímání se budeme opět pravidelně scházet každý pátek 

před večerní bohoslužbou v 17:30 v kostele sv. Vavřince k modlitbě křížové cesty. V pátek 2. 3. (1. 

pátek v měsíci) bude křížová cesta i bohoslužba v kapli na faře. 
 

MŠE SVATÁ PRO DĚTI A POHÁDKA PŘED OBĚDEM – 25. 2.  

Poslední neděli v měsíci je mše svatá v kostele sv. Vavřince věnována především dětem. Poté 

zveme všechny na faru na pohádku před obědem a malé občerstvení. Těšíme se na Vás! 
 

ŽIVÝ RŮŽENEC 

Od loňského února se do živého růžence zapojilo 38 členů. Zveme i další, přihlášky jsou 

v kostele. Kdo se přihlásí, zavazuje se k modlitbě 1 desátku růžence denně. Další podrobnosti 

sdělíme osobně na základě odevzdané přihlášky. Když se rodina modlí pohromadě, drží pohromadě. 
 

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 
 

Život víry spočívá v touze být s Pánem a tedy v neustálém hledání místa, kde bydlí. 

Papež František 
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