ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ
PLÁNOVANÉ AKCE ZÁŘÍ 2019
POVÍDÁNÍ O VÍŘE – středa 11., 18. a 25. 9.
Opět od půlky září pokračují pravidelná setkání pro ty, kdo mají zájem o základy
křesťanské víry a katechismu i pro ty, kdo uvažují o přijetí svátosti křtu. Přijďte ve středu
11., 18. a 25. 9. na faru ve Vrchlabí po večerní mši svaté od 18:45 do 19:45.
ŽEHNÁNÍ BABIČKÁM – 15. 9.
Svatá Ludmila byla vzornou babičkou, od které se můžeme mnohému přiučit, proto dostanou
na přímluvu svaté Ludmily v blízkosti jejího svátku stejně jako vloni při všech nedělních
bohoslužbách 15. září zvláštní požehnání všechny babičky. Přijďte, požehnání není nikdy dost!
SETKÁNÍ TĚCH, KOMU ZEMŘEL NĚKDO BLÍZKÝ – 18. 9.
Pokud Vám zemřel někdo blízký, přijďte ve středu 18. 9. na vrchlabskou faru. V 15:00 bude
mše svatá v kapli na faře a poté společné setkání na faře. Více informací v hospici na faře.
125. VÝROČÍ HASIČSKÉHO SBORU VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ – 21. 9.
Nenechte si ujít oslavy 125. výročí založení hasičského sboru ve Špindlerově Mlýně v sobotu
21. 9. od 10:00 u hasičárny. Součástí oslav bude žehnání praporu a tří požárních vozidel.
POUŤ V KUNČICÍCH NAD LABEM – 21. 9.
V sobotu 21. 9. přijďte do kaple Panny Marie v Kunčicích nad Labem, abychom společně
od 18:00 oslavili poutní mši svatou. Nebudou ani zde chybět Kartičky poutníka, do nichž
příchozí mohou dostat razítko se znakem kaple Panny Marie. Těšíme se na Vás!
BIBLICKÉ HODINY – 25. 9. - poslední středa v měsíci
Od září budou každou poslední středu v měsíci po večerní mši svaté od 18:45 do 19:45 na
vrchlabské faře probíhat biblické hodiny. Originální biblické texty nám pomohou odkrývat
nesmírné bohatství, ze kterého se budeme snažit čerpat. Přijďte ve středu 25. 9. mezi nás!
SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT - 28. 9.
Zveme Vás do kostela sv. Jakuba v Dolním Lánově, kde se v sobotu 28. 9. od 16:00
uskuteční Svatováclavský benefiční koncert. Na varhany zahraje Michal Hanuš a zazpívá
Michaela Prokopcová. Výtěžek koncertu bude použit na opravy kostela. Těšíme se na Vás!
KONCERT JIŘÍHO PAVLICI A SKUPINY HRADIŠŤAN - 28. 9.
V sobotu 28. 9. od 19:30 se v kostele sv. Jiří v Dolní Branné uskuteční koncert Jiřího
Pavlici a skupiny Hradišťan. Výtěžek tohoto charitativního koncertu bude věnován na
opravu místního kostela. Bližší informace o vstupenkách poskytne obecní úřad v Dolní
Branné. Všichni jste srdečně zváni.
MŠE SVATÁ PRO DĚTI A POHÁDKA PŘED OBĚDEM – 29. 9.
V neděli 29. 9. v 9:00 bude v kostele sv. Vavřince ve Vrchlabí mše sv. věnovaná dětem,
kterým budeme vyprošovat požehnání pro nový školní rok. Na závěr budou požehnány
školní batohy, které si přítomní donesou. Od 10:15 je pohádkový program s občerstvením
ve farní místnosti. Žehnání školních batohů bude při všech nedělních bohoslužbách.
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
Kdo si nevšímá nouze druhých, je bez života. Kdo nežije, aby sloužil, není k životu.
papež František

