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MÁJOVÉ MODLITBY K PANNĚ MARII – květnové neděle  
Májové pobožnosti budou ve všech kostelech na závěr nedělní bohoslužby. Těšíme se na Vás. 
POUŤ V DOLNÍM DVOŘE A PRVNÍ MÁJOVÁ – neděle 1. 5., 11:00 
Na svátek sv. Josefa Dělníka, patrona kostela v Dolním Dvoře, zveme na poutní mši svatou.  
POHÁDKA PŘED OBĚDEM – neděle 1. 5., 10:15  
Přijďte s dětmi na vrchlabskou faru na pohádku s pohoštěním. Děti si navíc natrénují nový 
příběh ze života světce a zahrají ho dospělým. Přijďte pobejt! 
MOTORKÁŘSKÉ POŽEHNÁNÍ – sobota 7. 5., 12:00 
Nenechte si ujít tradiční motorkářské požehnání v kostele sv. Vavřince ve Vrchlabí!  
BIŘMOVÁNÍ  A NÁVŠTĚVA BISKUPA – neděle 8. 5., 9:00 
Letos se u nás připravuje na svátost biřmování 16 křesťanů. Svátost jim udělí královéhradecký 
biskup Jan Vokál. Pokud se včas přihlásíte, zajistíme společný oběd. Přijďte všichni mezi nás! 
VÍKEND PRO SNOUBENCE – pátek 13. – neděle 15. 5. 
Jak se připravit na manželství a rodinu podle křesťanských tradic a hodnot, aby s Boží pomocí 
bylo manželství trvalé a plné lásky. Více: www.eljon.cz 
JAK SI UDRŽET DOBROU PAMĚŤ I VE VYŠŠÍM VĚKU – pondělí 16. – pátek 20. 5. 
Základní kurs kognitivního trénování paměti je určen seniorům jako prevence neduhů stáří, 
lehké kondiční cvičení v přírodě, vycházky do hor, promítání filmů apod. Více: www.eljon.cz 
66. a 67. SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ – pondělí 23. –  čtvrtek 26. 5.; pondělí 6. –  čtvrtek 9. 6. 
Podpora pečujících osob jako prevence syndromu vyhoření. Program se tvoří na místě podle 
aktuálních potřeb, možností a přání účastníků. www.eljon.cz 
MÁJOVÁ MŠE SVATÁ V KUNČICÍCH NAD LABEM – sobota 28. 5., 18:00 
Zveme Vás na poslední májovou sobotu do kaple Panny Marie v Kunčicích nad Labem, kde 
bude mše svatá a „májová“ - modlitby věnované Panně Marii. Těšíme se na Vás!  
FARNÍ DEN A 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ – neděle 29. května, 9:00 
V tento den bude mše svatá s 1. sv. přijímáním pro děti ve Vrchlabí, poté pokračuje celodenní 
program a setkání všech farníků. V jiných kostelech už nebude nedělní mše svatá. Více 
informací na webu farnosti. 
NOC KOSTELŮ – pátek 10. 6.  
Loňská Noc kostelů v ČR zaznamenala 1 230 přihlášených kostelů. U nás se také otevřou 
kostely pro veřejnost. Více informací na plakátech a na farním webu. Určitě přijďte! 
POVÍDÁNÍ O VÍŘE – každou středu, 19:00-20:00  
Středeční večery na vrchlabské faře jsou věnovány otázkám víry v Boha, katechismu katolické 
církve a Bibli. Večery vede P. Jiří Šlégr. Je možno vše sledovat on-line. 
PODÍVEJTE SE A PROHLÉDNĚTE SI NÁŠ NOVÝ WEB: www.farnostvrchlabi.eu 
 

Kontakt: Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1,  
tel.: 731 645 349; e-mail: kancelar@farnostvr.info, www.farnostvrchlabi.eu 
 

Pokud se totiž nestýkáš s živým Kristem z evangelií, určitě nebudeš v kontaktu 
s evangelními idejemi, nýbrž s ideologií o evangeliu.                                                                                        

papež František 
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