
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ 

PLÁNOVANÉ AKCE ŘÍJEN 2018 
 

POUŤ V KAPLI SV. FRANTIŠKA U ERLEBACHOVY BOUDY -  7. 10.  
V neděli 7. 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 12:30 od kostela sv. Petra ve Špindlerově 
Mlýně a půjdou po Dřevařské cestě kolem Boudy u Bílého Labe. V 15:30 začne mše 
svatá, po které můžete také dostat razítko do Kartičky poutníka. Těšíme se na Vás! 
 

POVÍDÁNÍ O VÍŘE – čtvrtek 4., 11. a 18. 10.   
Zveme na 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 každý čtvrtek kromě čtvrtého čtvrtku v měsíci 4. 10., 11. 10. a 18. 
10. po večerní mši svaté od 18:45 do 19:45. Neváhejte a přijďte! 
 

MODLITBA RŮŽENCE – každá říjnová neděle 
Měsíc říjen je v katolické církvi spojen s Pannou Marií prostřednictvím modlitby 
růžence. Růženec bude možné se společně modlit vždy asi půl hodiny před každou 
nedělní mší svatou. V naší farnosti je také společenství lidí zapojených do „živého 
růžence“, kdo byste se chtěl do této aktivity zapojit a zavázat se k modlitbě 1 desátku 
růžence denně, přihlaste se ve farní kanceláři, přihlášky jsou i v kostele. Další 
podrobnosti sdělíme osobně na základě odevzdané přihlášky. Když se rodina modlí 
pohromadě, drží pohromadě. 
 

SETKÁNÍ NAD KATECHISMEM - každou lichou středu 

Zveme na Setkání nad katechismem katolické církve formou diskuze 1x za 2 týdny ve 
středu 3. 10., 17. 10. a 31. 10. od 19:00. Bližší informace o místě setkávání 
poskytneme ve farní kanceláři. Všichni jste zváni! 
 

MŠE SVATÁ PRO DĚTI A POHÁDKA PŘED OBĚDEM – 28. 10. 
V neděli 28. 10. v 9:00 bude opět v kostele sv. Vavřince ve Vrchlabí mše svatá 
zaměřená především na děti a mládež. Letošní školní rok probíráme podrobněji 
jednotlivé části mše svaté. Děti se mohou účastnit celoročního putování cestou 
k prameni stříbřitého potoka. Od 10:15 je pohádkový program s občerstvením ve 
farní místnosti. 
  

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 
 

 

Jediná žaloba, povolená nám křesťanům, je obžalovávat sami sebe.  

Pro druhé mějme jedině milosrdenství, protože jsme dětmi Otce, který je milosrdný. 

papež František 
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