
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST -DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ 
PLÁNOVANÉ AKCE ZÁŘÍ 2020 
SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ - pondělí 7. – čtvrtek 10. 9.  
Nabízíme již tradiční setkání zaměstnanců hospiců i všech ostatních pečujících o těžce nemocné 
a umírající. Hlavní téma je předcházení možnému "vyhoření". Těšíme se na Vás. Více: www.eljon.cz 
 

POVÍDÁNÍ O VÍŘE – od 9. 9. každou středu, 18:45 - 19:45 
Přijďte na vrchlabskou faru po večerní mši svaté. Opět pokračují pravidelná setkání pro ty, které zajímají 
základy křesťanské víry, Písmo svaté a katechismus i pro ty, kdo uvažují o přijetí svátosti křtu. 
  

SPOLEČENSTVÍ ZLATÉHO VĚKU – každá druhá středa v měsíci – 9. 9., 16:00 – 18:00  
Na faře ve Vrchlabí se scházejí naši senioři ke společnému setkání, rozhovorům, modlitbě a sdílení. 
Témata jsou různá. Přijďte a uvidíte. Těšíme se na Vás! 
 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELSKÉ PÁRY – čtvrtek 10. – neděle 13. 9.  
Čas pro řešení manželských věcí, na které normálně nezbývá čas. Akce je vhodná pro páry, které mají 
touhu prožít v prostředí hor setkání s Bohem a se sebou samými. Více: www.eljon.cz 
 

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ BOHOSLUŽEB –  od 13. 9. každou neděli od 9:00 
Bohoslužby z kostela sv. Vavřince jsou vysílány v živém přenosu: www.farnostvrchlabi.weebly.com 
 

ŽEHNÁNÍ BABIČKÁM – neděle 13. 9.  
V blízkosti svátku sv. Ludmily, babičky sv. Václava, se na její přímluvu bude udělovat požehnání pro 
babičky ve všech našich kostelích při nedělních bohoslužbách. Milé babičky, přijďte si pro Boží požehnání!  
 

JAK SI UDRŽET DOBROU PAMĚŤ I VE VYŠŠÍM VĚKU – pondělí 14. –  pátek 18. 9.  
Pobyt je určen především pro seniory: odborné rady pro trénink mozku jako prevence neduhů stáří; 
kurs kognitivního trénování paměti: jak pracuje paměť a co můžeme pro její zlepšení udělat. Lehké 
kondiční cvičení v přírodě, vycházky do hor, společné posezení, promítání filmů… Více: www.eljon.cz 
 

POUŤ V KUNČICÍCH NAD LABEM – sobota 19. 9. od 18:00 
Přijďte do kaple Panny Marie v Kunčicích nad Labem, kde oslavíme poutní mši svatou. Dostanete 
Kartičky poutníka, do nichž si můžete otisknout razítko se znakem Panny Marie. Těšíme se na Vás! 
 

SPOLEČENSTVÍ MANŽELSKÝCH PÁRŮ – úterý 22. 9., 18:00 – 19:30  
Přidejte se k manželským párům a přijďte na vrchlabskou faru. V tomto společenství sdílíme své 
radosti i starosti s ostatními. Hlídání dětí je zajištěno na faře. Přijďte mezi nás! 
 

MŠE SVATÁ PRO DĚTI A POHÁDKA PŘED OBĚDEM – neděle 27. 9. od 9:00 
V kostele Vrchlabí je mše sv. pro děti, které dostanou požehnání pro nový školní rok. Děti, přineste si 
k požehnání své školní batohy. Od 10:15 pak je pohádkový program s drobným občerstvením ve farní 
místnosti. Žehnání školních potřeb proběhne i v ostatních našich kostelích při bohoslužbách této neděle. 
 

BIBLICKÉ HODINY – poslední středa v měsíci  30. 9., 18:45 – 19:45 
Od září opět začínají probíhat biblické hodiny po večerní mši svaté na vrchlabské faře. V biblických 
textech nacházíme nesmírné duchovní bohatství i rady pro všední život. Přijďte to s námi zkusit! 
 

ŽIVÝ RŮŽENEC  
Zveme další členy do modlitby živého růžence, do kterého se již 3 roky zapojuje několik desítek členů. 
Přihlášky jsou v kostele i na faře. Kdo se přihlásí, zavazuje se k modlitbě desátku růžence denně. 
 

Římskokatolická farnost-děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1, 
tel.: 499 422 899, 731645349; e-mail: kancelar@farnostvr.info, www.vikariatjilemnice.cz 

 

V den soudu nebudeme souzeni podle svých idejí, ale podle soucitu, který jsme měli. papež František 

http://www.farnostvrchlabi.weebly.com/
http://www.vikariatjilemnice.cz/

