
OHLÁŠKY V NEDĚLI BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 
 

• Na závěr živě přenášené bohoslužby bude adorace s modlitbou podle sv. Faustyny spojená 
s balzámem milosrdenství. Můžete si doma připravit svíčku k zapálení (symbol modlitby) 
a nějaký balzám (vonný olej, mast) k pomazání částí svého těla a připojit se k modlitbě za 
uzdravení. 
 

• Protože teď nebylo možné přispívat na provoz bohoslužeb v kostele a zajištění živého vysílání, 
můžete případné dary zasílat na náš účet č. 1187204349/0800, kde uvedete VS (variabilní 
symbol) 999.  
  

• Kdo by chtěl podpořit chudé bohoslovce v Ugandě, může též poslat finanční částku na tento 
účet pod VS 888 s poznámkou pro příjemce: dar na misie - Uganda. Bohoslovci se modlí za naši 
farnost, svým darem přispějete k záchraně kněžských povolání v misiích. Zájemcům rádi 
vystavíme potvrzení pro daňové účely.  
 

• Velikou pomocí pro kněze v misiích jsou mešní intence. Je to často jejich jediný zdroj příjmů. 
V této nelehké době jim můžeme takto pomoci. Obvyklá částka je alespoň 250 Kč na 1 intenci. 
Dary lze poslat převodem z účtu, VS 777, do zprávy pro příjemce uveďte intence misie 
požadovaný a počet odsloužených mší. 
 

• Můžete dávat své úmysly na mši svatou, zde najdete tabulku Intence, která v současné době 
nahrazuje kalendáře v kostele, kam jste své úmysly dříve psali. Pokud nemáte přístup na 
internet, dejte nám vědět do kanceláře, rádi Vás zapíšeme. Příspěvek na intence stačí řešit 
později, až to bude možné. 
 

• Vzkaz pro děti, které vyplňovaly Postní cestu: pošlete nám ji do kanceláře elektronickou poštou 
(foto mobilem, oskenovanou mailem, dát do poštovní schránky apod.). Zde si je uložíme 
a v příhodném čase dostanou děti sladkou odměnu.  
 

• Bohoslužeb se bude moci od pondělí 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to 
mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel 
či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června. 
 

• Díky Bohu můžeme živě vysílat. Podle Vašich reakcí jsme se dověděli, že jsme ve spojení s lidmi 
nejen z Vrchlabí, ale též např. z Kralup nad Vltavou, Pardubic, Hluku, Strážnice, Sudoměřic, 
Malých Svatoňovic, Třebechovic pod Orebem, Lysé nad Labem, Hostinného, Studence, Brozan, 
Rábů, Dolní Dobrouče, Lánova, Špindlerova Mlýna, Prahy, Rokytnice nad Jizerou, Jilemnice, 
Havlíčkova Brodu, Dolní Branné, Dobrušky, z Francie, Běloruska a Slovenska. 
 

• Příští živé vysílání je za týden v 9:00. Dále plánujeme přenosy o nedělích a svátcích, bližší 
podrobnosti pošleme brzy. Děkuji všem, kdo se na umožnění živého vysílání podílejí.  
Prokažme někomu skutek milosrdenství! 
Přeji radostný velikonoční čas. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R0FpVQT_e_ydekjsXFakDPGjxYePsyLYYSU5YOqqdGU/edit#gid=869905395

