
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ  
PLÁNOVANÉ AKCE LEDEN 2023 
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE - neděle 1. 1. Nový rok 
Na začátku roku prosíme o ochranu Matku Boží, abychom dobře prožili rok 2023. Mše svaté: 
Vrchlabí, kostel sv. Vavřince 9:00; Dolní Lánov 11:00; Špindlerův Mlýn 14:00, Dolní Branná 16:00.  
 

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ V KRKONOŠÍCH – čtvrtek 5. 1. a pátek 6. 1. 
Ve čtvrtek 5. ledna v 17:00 v kapli na vrchlabské faře bude sloužena mše svatá ze Slavnosti Zjevení 
Páně, kdy se Ježíšovi přišli poklonit mudrci. Můžete si pak domů vzít svěcenou vodu, křídu 
a kadidlo. Žehnat se budou i zlaté předměty. V pátek 6. ledna Vás zveme do Špindlerova Mlýna, 
kaple sv. Františka u Erlebachovy boudy: 15:00 průvod s lampičkami, 15:45 mše svatá, hlavní 
celebrant: Mons. Tomáš Halík.  
 

POVÍDÁNÍ O VÍŘE ON-LINE – středy:  4., 11., 18. - 19:00-20:00  
Základy křesťanské víry, katechismu a rozjímání nad biblickými texty. Seminář je možno využít i 
jako přípravu dospělých na svátost křtu. Zasláním své emailové adresy na rkf.vrchlabi@dihk.cz se 
můžete připojit i on-line. Všechny srdečně zveme. 
 

POŘAD PRAVIDELNÝCH BOHOSLUŽEB V ZIMNÍM OBDOBÍ - od neděle 8. 1.  
Od neděle 8. 1. do Velikonoc nebudou nedělní bohoslužby v Dolním Lánově. Od soboty 15. 1. do 
Velikonoc nebudou sobotní bohoslužby v Dolní Branné, přesouvají se do vrchlabské farní kaple 
na 17:00. Mše sv.: Vrchlabí - kaple fara: středa 18:00, čtvrtek 7:30, pátek 17:00, sobota 17:00, 
neděle: Vrchlabí - kostel 9:00, Špindlerův Mlýn 11:00.  
 

MODLITBY ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ – středa 18. – pátek 20. 1. 
Společné ekumenické modlitby začaly již v roce 1908. Zveme Vás k ekumenickým bohoslužbám, které 
budou ve Vrchlabí vždy od 17:00: středa 18. 1. místo: Církev adventistů sedmého dne, káže: Michael 
Pfann, čtvrtek 19. 1. místo: modlitebna Církev československá husitská, káže: Ivan Michalec, pátek 
20. 1. místo: kaple, fara Římskokatolické církve, káže Vladimír Hraba, spojeno se závěrečným 
přátelským posezením a pohoštěním na římskokatolické faře. Drobné pohoštění od příchozích je 
vítáno. Přijďte ekumenicky pobejt! 
 

BIBLICKÁ HODINA - 25. 1. - poslední středa v měsíci - 19:00 
Nechte na sebe působit moc Božího Slova ukrytého v Bibli a přijďte na vrchlabskou faru od 
19:00. Je možnost připojit se i on-line. Boží slovo mění život ve štěstí! 
 

MŠE SVATÁ PRO DĚTI A POHÁDKA PŘED OBĚDEM – neděle 29. 1. - 9:00  
V kostele sv. Vavřince bude poslední neděli v měsíci mše svatá pro děti a mládež. Program poté 
pokračuje i s malým občerstvením na faře pohádkou před obědem. 
 

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU + ŽEHNÁNÍ HROMNIČEK –  čtvrtek 2. 2., 17:00  
Přijďte na bohoslužbu do kaple na vrchlabské faře, a nechte si požehnat „hromničky“, při jejichž 
zapálení pak prosíme Boha o pomoc a požehnání. 
 

SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ – pátek 3. 2., 17:00 
V den svátku sv. Blažeje obdržíte při bohoslužbě v kapli na faře požehnání pro své zdraví.  
 

Kontakt: Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1,  
tel.: 731 645 349; e-mail: rkf.vrchlabi@dihk.cz, www.farnostvrchlabi.eu 
 

 

Přátelé jsou jako hvězdy. I když je nevidíš, víš, že existují.  

Antoine De Saint-Exupéry 
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