ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ
PLÁNOVANÉ AKCE ZÁŘÍ 2022
SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ - pondělí 5. – čtvrtek 8. 9.
Nabízíme Vám opět setkání zaměstnanců hospiců i ostatních pečujících o těžce
nemocné a umírající. Hlavní téma je předcházení "vyhoření". Více: www.eljon.cz
POVÍDÁNÍ O VÍŘE – středa 7., 14. a 21. 9.
Od září pokračují pravidelná setkání pro ty, kdo mají zájem o základy křesťanské
víry a katechismu i pro ty, kdo uvažují o přijetí svátosti křtu. Srdečně zveme na
faru ve Vrchlabí po večerní mši svaté od 19:00.
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELSKÉ PÁRY – čtvrtek 8. – neděle 11. 9.
Zveme manželské dvojice: udělejte si čas jen pro sebe; modlitba, zamyšlení nad
Písmem svatým a krása horské přírody ve Špindlerově Mlýně budou Vašimi
pomocníky a průvodci, abyste načerpali tolik potřebné síly. Více: www.eljon.cz
JAK SI UDRŽET DOBROU PAMĚŤ I VE VYŠŠÍM VĚKU – pondělí 12. – pátek 16. 9.
Kurz, během nějž se dozvíte, jak Váš mozek funguje a co všechno můžete udělat
pro to, aby Vám vydržel v dobré kondici co nejdéle. Více: www.eljon.cz
NAD BIBLÍ S BIBLISTOU – pátek 16. – neděle 18. 9.
Konkrétní metody práce s Biblí, které se budou společně "zkoušet" přímo na
místě. Samozřejmostí bude i "lectio divina". Více: www.eljon.cz
ŽEHNÁNÍ BABIČKÁM – neděle 18. 9.
Na přímluvu svaté Ludmily v blízkosti jejího svátku dostanou zvláštní požehnání
babičky při všech nedělních bohoslužbách. Milé babičky, neváhejte a přijďte!
POUŤ V KUNČICÍCH NAD LABEM – sobota 24. 9.
V sobotu 24. 9. bude v kapli Panny Marie v Kunčicích n. L. sloužena poutní mše
svatá od 18 hodin. Rádi Vás uvidíme!
BIBLICKÉ HODINY – 28. 9. - poslední středa v měsíci
Každou poslední středu v měsíci po večerní mši svaté od 19:00 do 20:00 na
vrchlabské faře budou pokračovat biblické hodiny. Přidejte se mezi nás!
SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ - pondělí 3. – čtvrtek 6. 10.
Další tradiční setkání zaměstnanců hospiců i všech ostatních pečujících o těžce
nemocné a umírající. Více: www.eljon.cz
ZAČÁTEK VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ – středy Vrchlabí, čtvrtky Špindlerův Mlýn
Od října začne výuka náboženství pro děti a mládež. Přihlaste své děti a mládež
na vzdělávání o duchovním životě podle osvědčeného křesťanského modelu.
Budoucnost patří mladým. Ale pozor! Mladí lidé mají dvě charakteristiky: mladí
lidé s křídly a mladí lidé s kořeny. Mladí lidé s křídly, aby mohli létat, snít,
tvořit, a s kořeny, aby mohli přijímat moudrost, kterou jim starší lidé dávají.
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