OHLÁŠKY 2. – 24. 2. 2019
 V sobotu 2. února v 9:00 prosíme o pomoc s odklízením vánoční výzdoby v kostele
ve Vrchlabí.
 Při mši svaté v sobotu 2. února budou požehnány svíčky „hromničky“, přinesme si
s sebou svíčky, které doma každý den zapalujme a spojme se v modlitbě s Ježíšem
SVĚTLEM – prozařující každou temnotu.
 Svatoblažejské požehnání se bude udílet při všech nedělních bohoslužbách
3. února: 09:00 Vrchlabí, 11:00 Dolní Lánov, 14:00 Špindlerův Mlýn.
 Ve čtvrtek 7. 2. je po mši sv. (od 18:00) setkání Pastorační rady ve farní místnosti.
 10. února během nedělních bohoslužeb: 09:00 Vrchlabí, 11:00 Dolní Lánov, 14:00
Špindlerův Mlýn bude vážně nemocným a seniorům udílena svátost nemocných.
Zájemci o tuto svátost, napište se na seznam v zákristii či na faře a připravte se na ni
přijetím svátosti smíření. Možnost ke svátosti smíření je obvykle půl hodiny před
mší svatou nebo po domluvě s knězem.
 Pracovníci hospice hledají zájemce, kteří se chtějí zapojit do společné přímluvné
modlitby. V nejvíce vypjatých situacích rozesílají přihlášeným členům textovou
zprávu (SMS) na mobilní telefony s krátkou informací a prosbou o modlitbu. Kdo se
chcete k této modlitební podpoře přidat, kontaktujte kancelář hospice na
vrchlabské faře, tel.: 731 608 403. Děkujeme.
 V neděli 24. února zveme nejen děti a jejich blízké na pohádku před obědem do
vrchlabské farní místnosti po dětské mši svaté.
 V neděli 24. února je sbírka Svatopetrský haléř.
 Zájemci, kteří by chtěli připravit pohoštění na pohádku před obědem, hlaste se,
prosím, na faře. Děkujeme.
 Zveme k modlitbě živého růžence. Přihlášky jsou v kostele i na faře.
 Můžete dávat své úmysly na mši svatou.
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, č. účtu: 1187204349/0800
Bůh se zjevuje „sub contraria specie“, tedy v rozporu s tím, kým ve skutečnosti je:
zjevuje svou moc ve slabosti, svou moudrost v bláznovství,
své bohatství v chudobě…
Raniero Cantalamessa

