
Milí přátelé, všechny Vás upřímně zdravím. 
Aby i v této nelehké době byl život ve farnosti dál aktivní, rád bych Vám poslal některé upřesňující informace: 

 obecné pokyny církve naleznete zde:  https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201013nova-omezeni-
vlady-od-14-rijna-ohledne-bohosluzeb 

 Vzhledem k tomu, že se může setkávat najednou pouze 6 lidí, vytvořili jsme opět on-line rezervační 
systém na bohoslužby po dobu platnosti vydaného Pořadu bohoslužeb, tedy od 14. 10. do 2. 11. 
2020. 
Pokud někdo nemá možnost se zapsat do této on-line kontaktní tabulky, ať nám dá osobně vědět, 
napíše email nebo zavolá, abychom ho tam dopsali. Po naplnění kapacity každé jednotlivé bohoslužby 
bude kostel uzamčen. 

 Také je zde tabulka na dalším listě nazvaná "INTENCE", kde je možné zapisovat úmysly na sloužení 
mše svaté. Příspěvek na intenci můžete vyřídit při setkání s knězem. Zvláště v tomto čase mysleme na 
všechny potřebné, na lidi v nouzi a nezapomínejme ani na naše blízké zemřelé.  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R0FpVQT_e_ydekjsXFakDPGjxYePsyLYYSU5YOqqdGU/ed
it?usp=sharing 
Bohoslužba vysílaná živě je jako obvykle plánována v neděli v kostele sv. Vavřince ve Vrchlabí v 9:00. 
Pokud by se našlo více ochotných kameramanů, mohli bychom nabídku případně rozšířit i na jiné 
bohoslužby. Živé vysílání bohoslužeb najdete zde: www.farnostvrchlabi.weebly.com 

 Naplánované akce (s větší účastí lidí) se ruší (pohádka před obědem a občerstvení, ekumenická 
modlitba na hřbitově). Také náboženská výuka se s ohledem na uzavření škol ruší. Aktivity, kde 
nepřesáhne počet 6 osob, se mohou domlouvat jednotlivě podle zájmu účastníků, kteří jsou povinni 
mít roušku (Povídání o víře, brigáda na faře v Dolním Lánově, apod.) 

 Plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci - pro jejich získávání je třeba přijmout v ten den 
svaté přijímání. Kdo se nedostane na bohoslužbu, může se domluvit se mnou na osobním setkání. 
Podobně můžeme domluvit i svátost smíření. 

 Církev nás vyzývá k modlitbě růžence každý den ve 20:00 za ukončení pandemie. Zapisovat se můžete 
také do kontaktní tabulky - list nazvaný "RŮŽENEC". Posílám odkaz, kde nás biskupové vyzývají k této 
modlitbě. https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201007vyzva-stale-rady-ceske-biskupske-konference. 
Kdo ještě nejste zapojený v rámci naší farnosti do živého růžence, možná nastal pravý čas se teď 
přihlásit. Přihlášky jsou v kostele a na faře.  

 Finanční dary - pokud chcete přispívat na život farnosti a podporu potřebných, zde uvádíme čísla 
účtů, na které je možno posílat své dary (do poznámky uveďte text): 

Farnost Číslo účtu Variabilní 
symbol 

Text 

Vrchlabí 1187204349/0800 999   Dar na farnost 

  888 Dar na bohoslovce v Ugandě 

  777 Dar na Intence misie 

Dolní Lánov 1096020309/0800 999 Dar na kostel 

  888 Dar na faru 

Dolní Branná 1096022339/0800 999 Dar na farnost 

Špindlerův Mlýn 1187066329/0800 999 Dar na farnost 

  888 Dar na faru - přístavba 

 
Věřím, že s Boží pomocí dokážeme z této nelehké situace vytěžit všechno to ukryté dobro, které Pán 
připravil. Zůstaňme spojeni v modlitbě. Radost z Hospodina, ať je naše síla. Bůh Vám štědře žehnej! 
 
P. Jiří Šlégr 

Všechny bolesti lidí jsou u Boha posvátné. Tak se modlí Žalmista v 56. Žalmu:  
»Ty sám si zapiš mou bídu, vpiš mé slzy do svého záznamu, mé trampoty do svého svitku«.  
Před Bohem nejsme neznámé nebo číselné položky. Jsme tváře a srdce, zná nás jménem,  

jednoho po druhém. Věřící nachází v Žalmech odpověď.  
papež František 
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