
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ 

PLÁNOVANÉ AKCE ŘÍJEN 2019 
 

POUŤ V KAPLI SV. FRANTIŠKA U ERLEBACHOVY BOUDY -  neděle 6. 10.  
Přijďte v neděli 6. 10. na poutní mši svatou ke kapli sv. Františka u Erlebachovy boudy ve 
Špindlerově Mlýně. Pěší poutníci vychází v 10:00 ze Špindlerova Mlýna od kostela sv. Petra 
a jdou po Dřevařské cestě kolem Boudy u Bílého Labe. Program: 13:00 mše sv., pak jsou 
všichni zváni na pohoštění do Erlebachovy boudy. Hudba: skupina Petach a Krkonošští trubači.  
 

1. NAD BIBLÍ S BIBLISTOU – víkend 11. – 13. 10. 
Středisko Eljon ve Špindlerově Mlýně, lektor: doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L., vyučuje 
biblistiku na KTF - UK v Praze, má zkušenosti s praktickým a duchovním čtením Bible. Chci 
číst Bibli, ale nevím jak? Víkendový seminář o četbě Bible s odborným vedením. Základní 
mapa Bible, o čem Bible mluví a o čem nemluví. Když otevřu Bibli, skutečně uslyším Boha? 
Jak číst Písmo svaté? Ukázky četby textu, odpovědi na otázky, uvedení do četby Bible pro 
začátečníky i pokročilé. Více: tel: 732 580 154, info@eljon.cz, www.eljon.cz. 
 

38. DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELE – prodloužený víkend 17. – 20. 10. 
Středisko Eljon ve Špindlerově Mlýně, lektor: P. Martin Sedloň; od čtvrtka 17. do neděle 
20. 10. je na faře ve Špindlerově Mlýně duchovní obnova pro manželské páry. Stojí to za 
to udělat něco pro sebe! Více: tel: 732 580 154, info@eljon.cz, www.eljon.cz. 
 

2. KURZ VAŘENÍ aneb, jak zdravě „provařit“ víkend – víkend 25. – 27. 10. 
Středisko Eljon ve Špindlerově Mlýně, termín: 25. – 27. 10. možnost prodloužit si min. do 
28. 10., lektoři: David a Ajka Jakubcovi (www.Dajka.cz), vedou kurzy vaření, vaří v Jídelně u Tří 
vegetariánů v Ústí n. Orlicí. Přijďte na velmi praktický kurz, kde se sami budete učit zdravě 
připravovat pod odborným vedením snídaně, obědy, večeře i deserty. Více: www.eljon.cz. 
 

POSVÍCENÍ V KOSTELE SV. JOSEFA V DOLNÍM DVOŘE - sobota 26. 10.  
Přijďte v sobotu 26. 10. od 16:00 na slavnost posvěcení kostela sv. Josefa v Dolním Dvoře.  
 

MŠE SVATÁ PRO DĚTI A MLÁDEŽ, POHÁDKA PŘED OBĚDEM – neděle 27. 10. 
V neděli 27. 10. v 9:00 je v kostele sv. Vavřince ve Vrchlabí mše sv. věnovaná dětem 
a mládeži. Od 10:15 je pohádkový program s občerstvením ve farní místnosti nejen pro děti.   
 

BIBLICKÁ HODINA – 30. 10. – poslední středa v měsíci  
Přijďte ve středu 30. 10. po večerní mši svaté od 18:45 do 19:45 na vrchlabskou faru.  
 

MODLITBA RŮŽENCE – každá říjnová neděle 
Spojme se s Marií modlitbou růžence vždy půl hodiny před nedělní mší svatou. Zapojme se 
do „živého růžence“ - modlitba 1 desátku růžence denně - přihlášky jsou v kostele i na faře. 
Když se rodina modlí pohromadě, drží pohromadě. 
 

POVÍDÁNÍ O VÍŘE – každou středu   
Základy křesťanské víry a katechismu jsou na vrchlabské faře ve středu od 18:45 i pro Vás! 
  

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 

Z odvážné pokory toho, kdo nelže sám sobě, se rodí pokoj. papež František 
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