
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST -DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ 
PLÁNOVANÉ AKCE DUBEN 2022 
 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA –  sobota 2. 4., 9:00 - 13:00  
Přijďte se pomodlit a duchovně obnovit, pozvání přijal P. Petr Šabaka, vojenský kaplan. Program: 
9:00 - 1. přednáška, 9:45 přestávka, 10:00 - 2. přednáška, 10:45 přestávka, 11:00 adorace, 
příležitost ke svátosti smíření, 12:30 kající bohoslužba. Přijďte duchovně pobejt! 
 

KVĚTNÁ NEDĚLE –  neděle 10. 4. 
Ježíš, posel pokory a míru vjíždí do Jeruzaléma na oslátku. Tohoto Krále vítáme zelenými ratolestmi. 
Přineste si k požehnání kočičkové nebo palmové větvičky: Vrchlabí 9:00, D. Lánov 11:00 a Šp. Mlýn 14:00. 
 

ZELENÝ ČTVRTEK A SEDEROVÁ VEČEŘE – čtvrtek 14. 4. 
Zelený čtvrtek připomíná Poslední večeři, Jidášovu zradu a Ježíšovo zatčení. Bohoslužba s obřadem 
umývání nohou začíná od 18:00 v kostele sv. Vavřince. Poté zveme na Seder (tradiční židovská večeře) 
na vrchlabskou faru. Zájemci o tuto večeři přihlaste se co nejdříve.  
 

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY A EKUMENICKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA – pátek 15. 4. 
Velký pátek je den přísného postu, rozjímáme o smrti Ježíše Krista na kříži. Obřady jsou od 15:00 
v kostele sv. Vavřince ve Vrchlabí, odtud v 16:15 jdou věřící z různých církví křížovou cestu městem. Ve 
Špindlerově Mlýně vychází křížová cesta od kostela sv. Petra v 15:00 a jde se s křížem do blízkého lesa. 
 

BÍLÁ SOBOTA – VELIKONOČNÍ VIGILIE - sobota 16. 4. 
Modlitbou očekáváme zmrtvýchvstání Páně. V noci zapalujeme paškál - velikonoční svíci, která 
připomíná tuto událost po celý liturgický rok, a rozjímáme nad Písmem svatým. Začínáme ve 20:00 před 
kostelem žehnáním ohně, obřady pokračují v kostele sv. Vavřince, kde přijme křest 6 dospělých. 
 

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ: BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ – neděle 17. 4. 
Přijďte s námi slavit vítězství Ježíše Krista nad smrtí: Vrchlabí 9:00, Dolní Lánov 11:00 a Špindlerův Mlýn 
14:00. Přineste si k požehnání velikonoční pokrmy. Aleluja! Velikonoce trvají až do června.  
 

KONCERT V KOSTELE SV. JAKUBA V DOLNÍM LÁNOVĚ - sobota 23. 4., 17:00 
Zveme na varhanní koncert Michala Hanuše, zpěv: Michaela Prokopcová. Těšíme se na Vás! 
 

POUTNÍ MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. JIŘÍ V DOLNÍ BRANNÉ – neděle 24. 4. 
Přijďte na pouť ke sv. Jiří, mše sv. začíná v 11:00. Koláčky a razítka sv. Jiří do Kartiček poutníka 
chybět nebudou. Sv. Jiří, patron skautů i skvělý pomocník v boji proti zlu všeho druhu se na nás těší!  
 

DOBRODĚJNICKÉ OPÉKÁNÍ NA FARNÍ ZAHRADĚ – sobota 30. 4. 
Přijďte opékat na farní zahradu do Vrchlabí. Dejte nám do středy 27. 4. vědět, že přijdete, občerstvení 
pro Vás zajistíme. Začátek v 19:00 hodin. Věříme, že vyjde počasí a bude dobrá nálada! Těšíme se!  
 

BIBLICKÁ HODINA – 27. 4. (poslední středa v měsíci), 19:00 
Studium Písma Svatého na vrchlabské faře ve společenství, duchovní posila ze slova Božího. Přidejte se 
k nám! Lze se připojit i on-line, když nám sdělíte emailovou adresu. Boží slovo má úžasnou moc! 
 

PŘÍPRAVA NA SVATBU A KŘEST DĚTÍ I DOSPĚLÝCH 

Kdo chcete uzavřít církevní sňatek, kontaktujte nás - nabízíme Víkend pro snoubence: 13. - 15. 5. ve 
Šp. Mlýně. Kdo z dospělých uvažuje o svém křtu nebo o křtu svých dětí, ozvěte se, abychom stihli  přípravu.  
 

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

Modlitba, konání dobra a půst, jsou lékem pro všechny, poněvadž mohou změnit dějiny.  
Jsou to zbraně ducha. papež František 

http://www.vikariatjilemnice.cz/

