
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ 

PLÁNOVANÉ AKCE ZÁŘÍ 2018 
 

POVÍDÁNÍ O VÍŘE – čtvrtek 13. a 20. 9.   

Od půlky září pokračují pravidelná setkání určená pro všechny, kdo se zajímají o základy 

křesťanské víry a katechismu i pro ty, kdo uvažují o přijetí svátosti křtu. Scházíme se na 

faře ve Vrchlabí 13. a 20. 9. po večerní mši svaté od 18:45 do 19:45. Neváhejte a přijďte! 
 

POUŤ V KUNČICÍCH NAD LABEM – 15. 9.  

V sobotu 15. 9. přijďte 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! 
 

ŽEHNÁNÍ BABIČKÁM – 16. 9. 

Protože svatá Ludmila byla vzornou babičkou, od které se můžeme mnohému přiučit, 

dostanou na přímluvu svaté Ludmily v den jejího svátku stejně jako vloni při všech nedělních 

bohoslužbách 16. září zvláštní požehnání všechny babičky.  
 

KONCERT JIŘÍHO PAVLICI A SKUPINY HRADIŠŤAN - 16. 9.  

V neděli 16. září od 16:00 se v kostele sv. Jiří v Dolní Branné uskuteční koncert Jiřího 

Pavlici a skupiny Hradišťan. Výtěžek tohoto charitativního koncertu bude věnován na 

opravu varhan v místním kostele. Bližší informace o vstupenkách poskytne obecní úřad 

v Dolní Branné. Všichni jste srdečně zváni. 
 

21. JAK SI UDRŽET DOBROU PAMĚŤ I VE VYŠŠÍM VĚKU - 17. - 21. 9. 

Zveme Vás na faru do Špindlerova Mlýna od pondělí 17. do pátku 21. 9., lektorkou je Ing. Eva 

Outratová, členka České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Tento pobyt je 

určen především pro seniory - udělejte něco pro svou hlavu i tělo. Čeká vás základní kurs 

kognitivního trénování paměti jako prevence neduhů stáří, lehké kondiční cvičení 

v přírodě, možnost polodenních vycházek do okolí Špindlerova Mlýna, večer možnost 

společných posezení u hořícího krbu, promítání filmů, … Více informací: Středisko Eljon 

o.p.s., 543 51 Špindlerův Mlýn 33, mobil: 732 580 154, info@eljon.cz, www.eljon.cz. 
 

MŠE SVATÁ PRO DĚTI A POHÁDKA PŘED OBĚDEM – 30. 9. 

V neděli 30. 9. v 9:00 bude jako tradičně 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 přítomní donesou. Od 10:15 je pohádkový program s občerstvením ve 

farní místnosti. Žehnání školních batohů bude tuto neděli také na závěr mše svaté v Dolním 

Lánově (11:00) i Špindlerově Mlýně (14:00).  
 

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 
 

Můžeš snít velké věci, ale je nebezpečné snít je izolovaně, protože můžeš upadnout  

do blouznění o všemohoucnosti.  

Avšak spolu s Bohem neměj strach, jdi dál. Sni ve velkém. 

papež František 
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