
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ 

PLÁNOVANÉ AKCE DUBEN 2017 
 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA – 31. 3. – 2. 4.  
Srdečně Vás zveme na postní duchovní obnovu s biblistou a proděkanem KTF UK pro 

studium ThLic. Jaroslavem Brožem SSL. Katolická fara: přednášky: sobota 1. 4.   

od 15:00 a 16:00, mše svatá v 17:00. Kostel: mše sv.: neděle 2. 4. od 9:00. Těšíme se na Vás! 
 

BESEDA O MISIÍCH V UGANDĚ – 6. 4. 

P. Jiří Šlégr, který v rámci misijní činnosti navštívil např. Papuu-Novou Guineu, Zambii, 

Indii, Bangladéš, Mexiko, Surinam a Ugandu, představí život domorodců, situaci místních 

bohoslovců a možnosti naší pomoci. Můžete se těšit na videoprojekci a bohaté zkušenosti 

z misijní práce. Ve čtvrtek 6. 4. od 19:00 jste srdečně zváni na katolickou faru ve Vrchlabí! 
 

KVĚTNÁ NEDĚLE – 9. 4.  

Květnou nedělí začíná tzv. „Svatý týden“, ve kterém slavíme několik významných dní. 

V našich krajích křesťané tradičně slaví bohoslužbu s ratolestmi kočiček – prvních jarních 

rozkvetlých stromů, které ohlašují příchod nového života. Chtějí tak vzdát chválu Ježíši, 

který před velikonočními svátky slavným způsobem vjel do Jeruzaléma a zveřejnil tak 

svoje mesiášské poslání. Bohoslužba bude začínat v kostele sv. Vavřince od 9:00, přineste 

si s sebou k požehnání ratolesti (kočičky) nebo palmové větve. 
 

ZELENÝ ČTVRTEK – 13. 4. 

Na Zelený čtvrtek se připomíná Ježíšova večeře na rozloučenou, Jidášova zrada, Ježíšova 

modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí. Na Zelený čtvrtek večer vstoupíme do 

nejdůležitější části liturgického roku, do velikonočního třídení. Bohoslužba spojená 

s mytím nohou začíná v kostele sv. Vavřince od 18:00. 
 

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY A EKUMENICKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA – 14. 4.  

Velký pátek je pro křesťany dnem přísného postu, ticha a rozjímání, protože si křesťané 

připomínají smrt Ježíše Krista na kříži. Katolické velkopáteční obřady začnou v kostele  

sv. Vavřince letos již v 15:00. V 16:00 se sejdeme před kostelem sv. Vavřince a spolu 

s křesťany ostatních církví půjdeme – stejně jako vloni - ekumenickou křížovou cestu městem. 

Ve Špindlerově Mlýně bude křížová cesta od15:00 - vychází se od kostela sv. Petra a jde se 

s křížem do blízkého lesa. 
 

BÍLÁ SOBOTA – 15. 4. 

Bílou sobotu, den, kdy Ježíš ležel v hrobě, můžeme chápat jako den ticha. Křesťané 

rozjímají nad Ježíšovým utrpením a smrtí a po celý den nekonají žádné liturgické obřady. 

Po západu slunce (tj. v sobotu večer) začíná velikonoční bdění (vigilie), a tím začíná 

slavnost Kristova vzkříšení. Název Bílá sobota pochází od bílých křestních rouch křtěnců, 

kteří přijímají křest právě o Velikonoční noci. Také v našem společenství přijmou tuto noc 

křest dva dospělí lidé. Obřady začínají před kostelem sv. Vavřince od 20:00. 
 

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ - „HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ“ – 16. 4. 

Vzkříšení Ježíše Krista je pro křesťany centrálním bodem jejich víry. Proto se o 

Velikonocích zvěstuje, že život zvítězil nad smrtí, pravda nad lží, spravedlnost nad 

nespravedlností a láska nad nenávistí. Tuto naději budeme slavit na Boží hod velikonoční 

(Vrchlabí 9:00, Dolní Lánov 11:00 a Špindlerův Mlýn 14:00) a dále celých padesát dní. 

V neděli 16. 4. budou při všech bohoslužbách žehnány přinesené velikonoční pokrmy. 



SPOLEČENSTVÍ ZLATÉHO VĚKU – 5. 4. a 19. 4.  

Senioři, kteří se začali společně setkávat, povzbuzovat slovem i modlitbou, zvou další 

zájemce každou sudou středu v 16:00 na katolickou faru ve Vrchlabí. 
 

MŠE SVATÁ S BISKUPY ČECH A MORAVY – 25. 4. 

V úterý 25. 4. bude od 18:00 v kostele sv. Petra ve Špindlerově Mlýně mše svatá za účasti 

našich biskupů, kteří budou mít u nás jednání České biskupské konference. Všechny zveme! 
 

MŠE SVATÁ PRO DĚTI A POHÁDKA PŘED OBĚDEM – 30. 4.  

Poslední dubnová neděle bude jako obvykle věnovaná především dětem. Od 9:00 při mši 

svaté jsou děti zvány ke zpívání, přinášení obětních darů i pátrání po dalším světci. Po mši 

svaté asi od 10:15 zveme všechny milovníky pohádek (nejen děti s rodiči) na faru, aby si 

při malém občerstvení jednu pohádku vyslechli. Druhou pak zahrají samy děti. Těšíme se 

na Vás! 
 

POUŤ KE SV. JIŘÍ V DOLNÍ BRANNÉ - 30. 04.  

V neděli 30. 4. v 11:00 oslavíme poutní mší svatou svátek sv. Jiří – patrona zdejšího 

kostela a obce. Poutníci zblízka i zdaleka se mohou těšit např. na dobré koláčky nebo 

„Kartičky poutníka“, do kterých bude možné získat razítko z Dolní Branné. 
 

POVÍDÁNÍ O VÍŘE  

Srdečně Vás zveme každý pátek 16:30 - 17:30 na římskokatolickou faru ve Vrchlabí, kde 

P. Šlégr probírá otázky víry v Boha a katechismus katolické církve. Setkání jsou otevřena 

všem, kteří mají zájem o základy křesťanské víry a prohloubení znalostí katechismu.   
 

ŽIVÝ RŮŽENEC 

V březnu se v naší farnosti zahájila modlitba živého růžence, přidat se mohou další 

zájemci. Kdo se přihlásí (přihlášky jsou v kostele a na faře), zavazuje se k modlitbě 1 

konkrétního desátku růžence denně. Další podrobnosti sdělíme osobně nebo emailem na 

základě odevzdané přihlášky. Ovoce modlitby je víra. 
 

ZVEME MLÁDEŽ, DĚTI A MUŽE K HRANÍ A ZPÍVÁNÍ 

Hledáme děti i mladé, kteří rádi zpívají nebo hrají na některý hudební nástroj, k zapojení 

do hudebních skupinek ve farnosti. Vrchlabský chrámový sbor hledá muže, kteří by se rádi 

zapojili do zpěvu. Zájemci, hlaste se na faře, těšíme se na Vás! 
 

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 

 
 

Ať to zažíváme popáté nebo posté, neberme za samozřejmost, že každé jaro začne proudit nový 

život. Vojtěch Kodet 
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