
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ 

PLÁNOVANÉ AKCE ŘÍJEN 2016  
 

POUTNÍ MŠE SVATÁ V KAPLI SV. FRANTIŠKA U ERLEBACHOVY BOUDY  

– NEDĚLE 9. 10. 2016 

Říjnový svátek svatého Františka, známého svým pečujícím a vlídným vztahem ke všemu živému 

i k celému stvoření, můžeme oslavit bohoslužbou slavenou uprostřed překrásné krkonošské 

přírody, ve Špindlerově Mlýně u Erlebachovy boudy. Pokud chcete putovat s námi, vycházíme 

v 11:00 od kostela sv. Petra ve Špindlerově Mlýně. Jde se po Dřevařské cestě kolem Boudy 

u Bílého Labe. Ve 14:00 začne u kaple sv. Františka mše svatá, po které můžete také dostat 

razítko do Kartičky poutníka. Těšíme se na Vás!  
 
KONCERT SKUPINY OBOROH – NEDĚLE 9. 10. 2016 

Oboroh je křesťanská folkrocková kapela působící s velkým úspěchem již od r. 1989. Svým 

přednesem zhudebněných biblických žalmů i dalších skladeb dokáží její členové navodit 

jedinečnou atmosféru, ve které mohou posluchači přemýšlet, rozjímat i modlit se. V neděli 

9. října od 17:00 Vás proto srdečně zveme do vrchlabského kostela sv. Vavřince. Čeká Vás jistě 

hluboký umělecký zážitek! 

 

PŘEDNÁŠKA ING. EVY OUTRATOVÉ – ČTVRTEK 13. 10. 2016 

Ve čtvrtek 13. října v 19:00 Vás Srdečně Vás zveme na zajímavou a užitečnou přednášku Ing. 

Evy Outratové s názvem „Jak si udržet dobrou paměť“. Paní Ing. Eva Outratová je zakládající 

členkou České společnosti pro trénování paměti a s vysvětlováním daného tématu má bohaté 

zkušenosti. Tento večer bude jistě přínosem pro každého, kdo chce svou paměť trénovat a být 

duševně svěží v každém věku. Proto přijďte ve čtvrtek 13. října v 19:00 na římskokatolickou faru 

do Vrchlabí, těšíme se na Vás! 

 

FARNÍ DEN – NEDĚLE 16. 10. 2016 

V neděli 16. října bychom rádi pozvali všechny, kdo chtějí být součástí našeho farního 

společenství, na náš farní den. Spolu s farníky z Dolního Lánova, Dolní Branné, Špindlerova 

Mlýna, Dolního Dvora i Kunčic (všechny tyto obce patří do jedné Římskokatolické farnosti – 

děkanství Vrchlabí) přivítáme mezi námi otce biskupa, který během slavnostní mše svaté od 9:00 

udělí biřmovancům svátost biřmování. Po bohoslužbě bude příležitost k vzájemnému setkání, 

získání vrchlabského razítka do Kartičky poutníka i k seznámení se s děním v naší vrchlabské 

farnosti za uplynulý rok. Ještě jednou srdečně zveme! 

 

Kontakt: Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1,  

tel.: 499 422 899, e-mail: kancelar@farnostvr.info, www.vikariatjilemnice.cz 
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