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ZAČÁTEK VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ – středy Vrchlabí, čtvrtky Špindlerův Mlýn 
Od října začíná výuka náboženství pro děti a mládež. Přihlaste své děti a mládež na 
duchovní vzdělávání. Srdečně zveme nové zájemce o výuku! 
SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ - pondělí 3. – čtvrtek 6. 10.  
Nabízíme Vám již 69. setkání zaměstnanců hospiců i ostatních pečujících o těžce 
nemocné a umírající. Hlavní téma prevence syndromu vyhoření. Více: www.eljon.cz 
POUŤ V KAPLI SV. FRANTIŠKA U ERLEBACHOVY BOUDY - neděle 9. 10. v 15:00  
Pěší pouť začíná v 11:00 od kostela sv. Petra ve Špindlerově Mlýně. U kaple sv. 
Františka bude sloužit poutní mši svatou královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál za 
doprovodu hudební skupiny Petach. Pro poutníky je připraveno občerstvení.    
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELSKÉ PÁRY – čtvrtek 13. – neděle 16. 10.  
Jak můžete prohloubit svůj vztah? Přijeďte do Špindlerova Mlýna! Udělejte si čas jen 
pro sebe; modlitba, zamyšlení nad Písmem svatým a horská příroda budou Vašimi 
pomocníky a průvodci, abyste načerpali tolik potřebné síly. Více: www.eljon.cz 
POUSTEVNICKÝ POBYT – pondělí 17. – pátek 21. 10.  
Cesta do hlubin své duše pod odborným vedením P. Günthera Ecklbauera, v tichu 
horské přírody. Hory k poustevničení přímo vybízí! Více: www.eljon.cz 
VÍKEND PRO FOTOGRAFY – pátek 21. – neděle 23.10 
Naučit se dívat kolem sebe a vnímat i zdánlivě banální věci, které nás obklopují. 
Vytěžit z minima maximum za doprovodu zkušeného fotografa. Více: www.eljon.cz 
ŽIVÝ RŮŽENEC  
V říjnu se opět modlíme růženec k Panně Marii a prosíme ji o pomoc a ochranu. 
Přidejte se také do společenství živého růžence a modlete se desátek denně. Toto 
společenství modlitby vytváří již přes 60 členů. Přihlášky jsou v kostele a na faře.  
POVÍDÁNÍ O VÍŘE – středa 5., 12. a 19. 10., 19:00 – 20:00  
Přijďte si prohloubit základy křesťanské víry a katechismu. Zvláště vhodné je to pro 
ty, kdo uvažují o přijetí svátosti křtu. Scházíme se na faře ve Vrchlabí.  
BIBLICKÉ HODINY – poslední středa v měsíci  26. 10. 19:00 – 20:00 
Scházíme se na faře a věnujeme se rozboru textů Písma. Využíváme při tom 
originální biblické prameny, abychom načerpali přímo u pramene. Přijďte mezi nás! 
POSVÍCENÍ V DOLNÍM DVOŘE – 29. 10., 14:00 
Zveme Vás na slavnost posvěcení kostela sv. Josefa v Dolním Dvoře. Využijme 
přímluvy svatého Josefa. Těšíme se na Vás!  

 

Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí,  
731 645 349, e-mail: kancelar@farnostvr.info, www.farnostvrchlabi.eu 

 

Falešný přítel je jako stín: když na tebe svítí slunce, nezbavíš se ho, ale když se nad 
tebou stahují mraky, není ho nikde vidět.                                           Abaj Kunanbajuly 
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