
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ 

PLÁNOVANÉ AKCE ŘÍJEN 2017 
 

KONCERT NĚMECKÉHO PĚVECKÉHO SBORU – 1. 10.  

V neděli 1. 10. navštíví vrchlabský kostel sv. Vavřince smíšený pěvecký sbor 

z německé spolkové země Porýní-Falc. Společně s Vrchlabským chrámovým sborem 

zazpívají při mši svaté Mozartovu známou skladbu Ave verum corpus a po mši svaté 

bude mít německý sbor svůj vlastní krátký koncert. Nenechte si ujít! 
 

SPOLEČENSTVÍ ZLATÉHO VĚKU – 4. 10. a 18. 10.  

Opět zveme všechny seniory, kteří se chtějí společně scházet, modlit se a naslouchat 

duchovním povzbuzením, aby přišli ve středu 4. 10. a 18. 10. v 16:00 na katolickou 

faru do Vrchlabí. 
 

POUŤ V KAPLI SV. FRANTIŠKA U ERLEBACHOVY BOUDY -  8. 10.  

V neděli 8. 10. Vás srdečně zveme na poutní mši svatou v kapli sv. Františka 

u Erlebachovy boudy ve Špindlerově Mlýně. Zájemci o pěší putování budou stejně 

jako v předchozích letech vycházet ve 12:00 od kostela sv. Petra ve Špindlerově 

Mlýně a půjdou po Dřevařské cestě kolem Boudy u Bílého Labe. V 15:00 začne mše 

svatá, po které můžete také dostat razítko do Kartičky poutníka. Těšíme se na Vás! 
 

PREMIÉRA FILMU VZPOMÍNKY NA P. STANISLAVA SKALSKÉHO - 10. 10. 

V úterý 10. 10. od 18:30 bude v kostele sv. Vavřince poprvé představen filmový 

dokument Vzpomínky na P. Stanislava Skalského. Letos by se P. Skalský dožil 90 let. 

Při této příležitosti vystoupí Vrchlabský chrámový sbor, který on po dlouhá léta vedl. 

Bude možné podepsat petici na udělení čestného občanství města Vrchlabí. Účast 

přislíbil starosta Ing. Jan Sobotka a pomocný biskup Mons. Josef Kajnek. 
 

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA V DOLNÍM DVOŘE – 28. 10. 

V sobotu 28. 10. Vás zveme do kostela sv. Josefa v Dolním Dvoře, abychom tam od 

16:00 oslavili mši svatou a společně poděkovali za tento kostel. Těšíme se na Vás! 
 

MŠE SVATÁ PRO DĚTI A POHÁDKA PŘED OBĚDEM – 29. 10.  

V neděli 29. 10. zveme všechny děti, které přijdou v 9:00 do kostela sv. Vavřince na 

bohoslužbu, aby se zapojily do zpívání ve scholičce či přinášení obětních darů a po 

skončení mše svaté nezapomněly přijít na faru na následný pohádkový program. 
  

POVÍDÁNÍ O VÍŘE – každý pátek 

Zájemci o křest či bližší poznání křesťanské víry a katechismu jsou srdečně zváni 

každý pátek od 16:30 do 17:30 na katolickou faru ve Vrchlabí. 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 
 

Neexistuje nikdo natolik ztracený, že by si nezasloužil naši péči, naši blízkost a naše odpuštění. 

papež František 
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