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Žehnání svíček hromniček 2. 2. 2016 
Na Hromnice (nebo též svátek Uvedení Páně do chrámu) se připomíná událost z evangelií 

(Lukáš 2,22-38), kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 

40. dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. 

Zde se setkává s prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k 

osvícení národů“. Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši-světle pochází zvyk, který se začal 

šířit zřejmě od 11. století: v tento den se světily svíčky „hromničky“, které se během bouřek 

zapálené dávaly do oken a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami. Tímto dnem také 

dříve končila vánoční doba a sklízely se betlémy z chrámů, často i z domácností. Přijďte si 

pro požehnání i Vy a přineste si svíčky v úterý 2. února na mši svatou od 18:00 

do vrchlabského kostela sv. Vavřince.  
 

Svatoblažejské požehnání 3. 2. 2016 
Blažej byl biskupem v Sebaste v Arménii (dnešní Sivas v Turecku). Za císaře Lucinia 

podstoupil mučednickou smrt roku 316. Svatý Blažej je uctíván jako patron a přímluvce 

proti nemocem. V den jeho liturgické památky 3. února se v kapli na katolické faře při mši 

svaté od 18:00 udílí tzv. svatoblažejské požehnání. Přijďte i Vy, těšíme se na Vás! 
 

Udílení popelce na začátku postní doby 10. 2. 2016 
Na Popeleční středu dne 10. 2. 2016 se bude udílet popelec v kostele sv. Vavřince ve 

Vrchlabí při mši svaté od 18:00. Tímto dnem, který je zároveň pro křesťany dnem přísného 

postu, začíná postní doba.  
  

Světový den nemocných 11. 2. 2016 
Sv. Jan Pavel II. ustanovil v roce 1993 slavení Světového dne nemocných na 11. 2. Tento 

den se zároveň připomíná svátek Panny Marie Lurdské. 11. února 1858 spatřila čtrnáctiletá 

Bernadetta Soubirousová ve skalní jeskyni „de Massabielle“ poblíž Lurd (Lourdes) ve 

Francii Pannu Marii. Zjevení se opakovalo do 16. července ještě sedmnáctkrát. K jeskyni, v 

níž vytryskl pramen vody, přichází od té doby velké množství poutníků, mezi nimi velký 

počet postižených nejrůznějšími neduhy. Církevně uznaných zázračných uzdravení za sto let 

(do roku 1959) bylo 58, ale úlevu přinesla tato pouť mnohem většímu počtu lidí.  
 

11. únor – den, v němž si církev připomíná zjevení Panny Marie v Lurdech – byl zvolen k 

oslavě Světového dne nemocných. „… tento den je velkou připomínkou, abychom znovu 

objevili důležitou přítomnost trpících v křesťanském společenství a stále více hodnotili jejich 

cenný přínos. Prostému lidskému pohledu se bolest a nemoc mohou jevit jako absurdní 

skutečnosti: když se ale člověk dá osvítit světlem evangelia, dokáže vyhmátnout její hluboký 

spásonosný význam.“ (Jan Pavel II.) 

Přijďte s námi oslavit tento den do kaple na vrchlabské římskokatolické faře, kde bude mše 

svatá od 18:00, během níž bude všem nemocným a seniorům udílena svátost nemocných. 

Kdo má touhu tuto svátost přijmout, může se na ni předem připravit přijetím svátosti 

smíření. Všichni jste srdečně zváni! 
 

Kontakt: Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1, tel.: 

499 422 899, e-mail: kancelar@farnostvr.info, www.vikariatjilemnice.cz 

mailto:kancelar@farnostvr.info

