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PLÁNOVANÉ AKCE DUBEN 2018 

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ - „HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ“ – 1. 4. 
Vzkříšení Ježíše Krista, které si připomínáme o Velikonocích, se stalo pro křesťany 
hlavním bodem víry. Velikonoční symboly - např. vajíčka a beránci - připomínají dar 
nového života a oběť Ježíše Krista na kříži. Tento nejdůležitější křesťanský svátek 
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 1. 4. si přineste na bohoslužby 
k požehnání velikonoční pokrmy. 

 

POUTNÍ MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. JIŘÍ V DOLNÍ BRANNÉ – 22. 4. 
V neděli 22. dubna v 11:00 zveme na poutní mši svatou do kostela svatého Jiří  
v Dolní Branné. Svatý Jiří je patronem skautů, skautek, vlčat a světlušek, proto právě 
oni budou mít na přípravě a průběhu bohoslužby důležité místo. Pro poutníky jsou 
připraveny Kartičky poutníka, do nichž mohou získat razítko sv. Jiří. O hudební doprovod 
se jako tradičně postará skupina Petach ze Špindlerova Mlýna. 

 

MŠE SVATÁ PRO DĚTI A POHÁDKA PŘED OBĚDEM – 29. 4.  
Poslední neděle v měsíci je jako tradičně zaměřena hlavně na děti. Začínáme 
v kostele sv. Vavřince od 9:00, čeká nás seznámení se svatou Kateřinou Sienskou. Po 
mši svaté pro děti jste zváni na faru a to na tradiční pohádku před obědem a malé 
občerstvení. Těšíme se na Vás! 

 

DOBRODĚJNICKÉ OPÉKÁNÍ NA FARNÍ ZAHRADĚ – 30. 4. 
V pondělí 30. dubna od 19:00 chceme pozvat všechny na Dobrodějnické opékání na 
farní zahradě ve Vrchlabí. Pokud nám dáte do pátku 27. dubna vědět, že přijdete, 
občerstvení pro Vás zajistíme. Těšíme se, že si tento večer společně užijeme!  

 

SPOLEČENSTVÍ ZLATÉHO VĚKU – každou sudou středu  
Pravidelná setkávání našich seniorů, kteří mezi sebou jistě rádi přivítají nové přátele, 
jsou ve středu 4. a 18. dubna v 16:00 ve farní místnosti. Přijďte, jste vítáni! 
 

SETKÁNÍ NAD KATECHISMEM - každou sudou středu 
Přijďte na Setkání nad katechismem katolické církve formou diskuze ve středu 4. 4. 
a 18. 4. od 19:00 ve vrchlabské farní místnosti. Všichni jste zváni!  
 

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 
 

Máme pravou a obrovskou naději v Boha,  
který oplývá milosrdenstvím a daroval nám svého Syna, aby nás zachránil.  

V tom spočívá naše radost.  
papež František 
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