ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ
PLÁNOVANÉ AKCE KVĚTEN 2018
MÁJOVÉ MODLITBY K PANNĚ MARII - květnové neděle a úterky
V kostele sv. Vavřince budou májové pobožnosti 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, kterou vede Společenství zlatého věku. Těšíme se na Vás.
POUŤ V DOLNÍM DVOŘE – 1. 5.
V úterý 1. května, kdy má svátek svatý Josef Dělník, patron kostela v Dolním Dvoře, Vás zveme na poutní
mši svatou od 10:00, kterou doprovodí Vrchlabský chrámový sbor. Zájemci mohou získat do Kartiček
poutníka razítko se sv. Josefem. Letos poprvé budou pěší poutníci vycházet v 7:30 od vrchlabského
kostela sv. Vavřince. Protože se v květnu konají „májové“ - modlitby k Panně Marii, bude na závěr
bohoslužby i májová pobožnost. Vyprosme si na přímluvu sv. Josefa požehnání nejen pro svou práci.
15. MOTORKÁŘSKÉ POŽEHNÁNÍ – 5. 5.
Již 15. motorkářské požehnání je v sobotu 5. května ve Vrchlabí. Od 11:00 je kostel sv. Vavřince
otevřen příznivcům motorek. Obřad začíná od 12:00, budeme prosit o Boží ochranu, bude prostor
ke ztišení a naslouchání slovům Bible. Vše doprovodí varhanní hudba. Přijďte či přijeďte i Vy!
4. VEČER PRO MLADÉ – 11. 5.
Ve Vrchlabí proběhne již 4. setkání zaměřené na mládež. Po mši svaté (18:00 v kostele sv.
Vavřince), kterou mladí hudebně doprovodí, bude setkání, zpívání a povídání pokračovat ve
farním sále. Nejen o svých misijních zkušenostech a zážitcích bude vyprávět P. Jiří Šlégr. Chybět
nebude malé pohoštění a velká zábava. Neváhejte a přijďte!
10. NOC KOSTELŮ – 25. 5.
Již 10. Noc kostelů se koná v pátek 25. května. Více než 1100 kostelů a modliteben po celé ČR
připravuje programy pro nejširší 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). Na příchozí čeká zajímavý program: koncerty, komentované
prohlídky, výstavy kostelních rouch, video a jiná překvapení. Podrobnosti jsou na plakátech.
MÁJOVÁ MŠE SVATÁ V KAPLI PANNY MARIE V KUNČICÍCH NAD LABEM – 26. 5.
Na poslední májovou sobotu 26. května zveme všechny do kaple Panny Marie v Kunčicích nad
Labem, kde bude od 18:00 mše svatá a „májová“ - modlitby věnované Panně Marii. Přijďte mezi
nás! Pokud by se vzhledem k probíhajícím opravám nemohla bohoslužba konat, dáme včas vědět.
MŠE SVATÁ PRO DĚTI A POHÁDKA PŘED OBĚDEM – 27. 5.
Poslední květnová nedělní mše sv. ve Vrchlabí od 9:00, kde se seznámíme se sv. Filipem Neri, je
věnovaná dětem. Od 10:15 čeká na přítomné ve farním sále pohádka a malé pohoštění. Děti si
navíc novou pohádku zkusí vymyslet a zahrát dospělým. Těšíme se na Vás!
SPOLEČENSTVÍ ZLATÉHO VĚKU + SETKÁNÍ NAD KATECHISMEM – každou sudou středu
Pravidelná setkávání našich seniorů jsou od 16:00 ve středu 2., 16. a 30. 5. a diskutovat nad
katechismem přijďte od 19:00 do farní místnosti. Všichni jste vítáni!
POVÍDÁNÍ O VÍŘE – 3. a 10. 5. – pozor změna, dříve to bylo v pátek
Prohlubte si základy křesťanské víry, bible a katechismu ve čtvrtek 3. a 10. 5. od 18:45 na faře ve Vrchlabí.
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

