
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ 

PLÁNOVANÉ AKCE ZÁŘÍ 2017 
 

KONCERT PĚVECKÉHO SBORU JIZERKA SEMILY - 2. 9.  

V sobotu 2. 9. v 18:00 Vás srdečně zveme do kostela svatého Vavřince ve Vrchlabí 

na koncert pěveckého sboru Jizerka Semily, sbormistryně Nadia Ladkany, klavír Jiří 

Horčička. Těšíme se na Vás! 
 

SPOLEČENSTVÍ ZLATÉHO VĚKU – 6. 9. a 20. 9.  

Po letní přestávce se naši senioři opět vrací ke svým pravidelným setkáváním, a to 

každou sudou středu v 16:00 na katolické faře ve Vrchlabí. Jistě uvítají mezi sebou 

další zájemce. 
 

32. DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELE - 14. - 17. 9. 

Středisko Eljon ve Špindlerově Mlýně, lektor: P. Jiří Šlégr  

Od čtvrtka 14. do neděle 17. 9. bude na faře ve Špindlerově Mlýně duchovní obnova 
pro manželské páry. Právě pro Vás, kdo se chcete vydat na putování krajinou svého 

bytí a objevovat poklady s tím spojené, je určena tato akce. Krása našich nejvyšších 

hor a ticho podkrovní kaple jako obvykle nebude chybět. 
 

POUŤ V KUNČICÍCH NAD LABEM – 16. 9.  

V sobotu 16. 9. Vás zveme do kaple Panny Marie v Kunčicích nad Labem, abychom 

tam společně od 18:00 oslavili poutní mši svatou. Stejně jako při jiných poutních 

bohoslužbách nebudou ani zde chybět Kartičky poutníka, do nichž příchozí mohou 
dostat razítko se znakem kaple Panny Marie. Těšíme se na Vás! 
 

MŠE SVATÁ PRO DĚTI A POHÁDKA PŘED OBĚDEM – 24. 9. 

24. 9. v 9:00 bude v kostele sv. Vavřince ve Vrchlabí mše svatá věnovaná především 

dětem, kterým chceme vyprošovat požehnání a dary Ducha svatého pro nový školní 
rok. Na závěr bohoslužby budou požehnány všechny školní batohy a aktovky, které si 

naši žáčci a studenti donesou. Od 10:15 je pohádkový program ve farním sále. 

Žehnání školních batohů bude tuto neděli také na závěr mše svaté v Dolním Lánově 
(11:00) i Špindlerově Mlýně (14:00).  
 

POVÍDÁNÍ O VÍŘE – každý pátek 

Každý pátek od 16:30 do 17:30 pokračujeme na faře ve Vrchlabí v našich setkáních 

určených pro všechny, kdo se zajímají o základy křesťanské víry a katechismu nebo 
kdo uvažují o přijetí svátosti křtu. Neváhejte a přijďte! 
 

 

Kontakt: Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 
Vrchlabí 1, tel.: 499 422 899, 731 645 349; e-mail: kancelar@farnostvr.info, 

www.vikariatjilemnice.cz 
 

Modlitba způsobuje, že se cítíme být milováni, a dovoluje nám milovat. Vede nás 

kupředu v temných chvílích, protože rozsvěcí Boží světlo. 

papež František 
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