
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ 
PLÁNOVANÉ AKCE PROSINEC 2022 

 

RORÁTNÍ MŠE SVATÉ a ZMĚNA ČASU BOHOSLUŽEB  
V adventu budou ve Vrchlabí rorátní nedělní mše svaté začínat v 7:00 v kostele při 
svíčkách. Už z domovů můžete jít s rozsvícenými lucerničkami. Na 1. adventní neděli 
požehnáme vaše adventní věnce. O adventních nedělích se mění časy bohoslužeb: 7:00 
Vrchlabí, 11:00 Šp. Mlýn. Na vrchlabskou mši svatou přijde v neděli 4. 12. svatý Mikuláš. 
 

ADVENTNÍ VÍKEND TICHA – 2. 12. – 4. 12.  
Neváhejte a připravte se na Vánoce uprostřed horské přírody. Ticho střediska Eljon 
a krása našich nejvyšších hor budou našimi věrnými společníky. Více: www.eljon.cz 
 

 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ – čtvrtek 8. 12., 16:00 
Poslechněte si vystoupení dětí z místní ZŠ v kostele sv. Jakuba v Dolním Lánově. 
 

PERNÍKOVÝ VÍKEND – 9. – 11. 12. 
Přijďte si vyrobit perníkové vánoční dárečky, což Vám pak doma ušetří čas. Budeme 
tvořit z perníku, experimentovat s různými způsoby pečení. www.eljon.cz 
 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA – sobota 10. 12., 9:00 – 13:00 
Na faře ve Vrchlabí přivítáme hosta: ředitele Radia Proglas, P. Martina Holíka. Program: 
9:00 mše svatá, navazovat budou přednášky, adorace a možnost svátosti smíření.  
 

 

ADVENTNÍ KONCERT – sobota 17. 12., 17:00 
Adventní koncert v podání vokálního kvartetu CARPE MUSICAM je pro Vás připraven 
v kostele sv. Jiří v Dolní Branné. Přijďte, těšíme se na vás! 
  

ZPÍVÁNÍ KOLED PŘI SVÍČKÁCH – pátek 30. 12. od 19:00 
I tento rok si můžete přijít zazpívat koledy v kostele sv. Petra ve Špindlerově Mlýně, 
kde bude hrát a zpívat skupina Petach. Srdečně zveme a těšíme se na Vás! 
 

POVÍDÁNÍ O VÍŘE – středy + BIBLICKÁ HODINA – poslední středa 19:00-20:00 
Probíráme základy křesťanské víry, katechismu a biblické texty. Přijďte i Vy!   
 

TRVANLIVÉ POTRAVINY PRO CHUDÉ A HLADOVÉ 
Rozdělme se s potřebnými. Do kostela či na faru můžete během Adventu a Vánoc přinést 
trvanlivé potraviny (těstoviny, rýži, konzervy, sladkosti), odkud je předáme potřebným. 
 

ŽEHNÁNÍ BYTŮ A DOMŮ 
Nechte si požehnat místo, kde bydlíte a žijete. Vánoční čas je k tomu velmi vhodný. 
Domluvte se s P. Jiřím Šlégrem, který Vám rád předá Boží požehnání. 
 

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

 

Žít víru s vytrvalostí znamená budovat dobro. 

 papež František 

https://www.eljon.cz/cs/26-adventni-vikend-ticha
http://www.eljon.cz/
http://www.farnostvrchlabi.eu/

