ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ
PLÁNOVANÉ AKCE KVĚTEN 2019
MÁJOVÉ MODLITBY K PANNĚ MARII – květnové neděle a úterky
Májové pobožnosti v kostele sv. Vavřince budou vždy na závěr nedělní bohoslužby, která začíná
v 9:00. V ostatních kostelech budou májové též na závěr nedělních bohoslužeb. Dále každé úterý
od 18:00 je ve vrchlabském kostele májová. Těšíme se na Vás.
POUŤ V DOLNÍM DVOŘE A PRVNÍ MÁJOVÁ – středa 1. 5.
1. 5. na svátek sv. Josefa Dělníka, patrona kostela v Dolním Dvoře, Vás zveme na poutní mši svatou
od 10:00, kterou doprovodí Vrchlabský chrámový sbor. Pěší poutníci vycházejí v 7:30 od vrchlabské fary.
SETKÁNÍ S HOSTEM ZE ZAMBIE – čtvrtek 2. 5.
Během vrchlabské mše sv. od 18:00 a po ní se můžete setkat s P. Bernardem Zulu, naším africkým
hostem. Kromě hry na buben a zpěvu se s námi podělí o zajímavosti ze života domorodců v Zambii.
16. MOTORKÁŘSKÉ POŽEHNÁNÍ – sobota 4. 5.
V sobotu 4. května Vás zveme do Vrchlabí již na 16. motorkářské požehnání. Od 11:00 je kostel
sv. Vavřince otevřen příznivcům motorek. Obřad začíná od 12:00. Vše doprovodí varhanní hudba.
22. JAK SI UDRŽET DOBROU PAMĚŤ I VE VYŠŠÍM VĚKU – pondělí 13. – pátek 17. 5.
Základní kurs kognitivního trénování paměti je určen seniorům jako prevence neduhů stáří, lehké
kondiční cvičení v přírodě, vycházky do hor, promítání filmů apod. Více: www.eljon.cz.
1. VÍKEND O POVOLÁNÍ PRO DÍVKY – 17. - 19. 5.
Téma: touha dorůst do krásy Mariiny. Pozvání pro dívky, které chtějí prožít víkend se Slovem Božím
a společně se zamýšlet nad krásou zasvěceného života. Více: www.eljon.cz.
11. NOC KOSTELŮ – pátek 24. 5.
Více než 1300 kostelů po celé ČR připravuje programy pro veřejnost. U nás se otevřou kostely:
Vrchlabí (18:00 – 22:00), Dolní Lánov (18:00 – 22:00), Dolní Branná (17:00 – 22:00), Dolní Dvůr
(20:00 – 22:00) a Špindlerův Mlýn (19:00 – 23:00). Program: koncerty, komentované prohlídky,
výstavy kostelních rouch, video a další překvapení. Určitě přijďte! Podrobnosti jsou na plakátech.
MÁJOVÁ MŠE SVATÁ V KAPLI PANNY MARIE V KUNČICÍCH NAD LABEM – sobota 25. 5.
Srdečně Vás zveme na poslední májovou sobotu 25. května do kaple Panny Marie v Kunčicích nad
Labem, kde bude od 18:00 mše svatá a „májová“ - modlitby věnované Panně Marii. Těšíme se na Vás!
MŠE SVATÁ PRO DĚTI A POHÁDKA PŘED OBĚDEM – neděle 26. 5.
Tato mše svatá ve Vrchlabí od 9:00 je věnovaná dětem. Od 10:15 je ve farním sále pohádka
a malé pohoštění. Děti si navíc novou pohádku zkusí vymyslet a zahrát dospělým. Přijďte pobejt!
2. VÍKEND PRO FOTOGRAFY – 31. 5. – 2. 6.
Nabitý víkend pro fotografy vč. úprav fotografií. Užijeme si společné focení v přírodě. Důraz bude hlavně
na praktické focení. Večer vyhodnocení fotografických témat a úpravy fotografií. Kurz je vhodný pro
jakýkoliv věk, pro začátečníky a věčné začátečníky, ale i pro pokročilé. Více: www.eljon.cz.
POVÍDÁNÍ O VÍŘE – každou středu
Každou středu 18:45-19:45 probírá P. Šlégr na vrchlabské faře otázky víry v Boha, katechismus
katolické církve a Bibli. Setkání jsou otevřena všem. V květnu jsou setkání ve středu 15., 22., 29.
CHVÍLE CHVAL – každý čtvrtek
Každý čtvrtek po vrchlabské večerní mši svaté zveme na modlitební setkání Chvíle chval. Po mši svaté
(asi 20 minut) do 19:00 zpíváme, hrajeme a chválíme Pána před svatostánkem.
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
Pokud miluješ, pak proto, že se na tebe někdo usmál, když jsi byl ještě dítětem, a naučil tě
odpovědět úsměvem.
papež František

