
OHLÁŠKY 26. 4. – 31. 5. 2020 
Podle Pastoračních pravidel vydaných ČBK a Biskupstvím královéhradeckým v období uvolňování 
vládních omezení platných od 24. 4. do 7. 6. 2020 s případnými aktuálními změnami platí nyní toto:  

 Bohoslužeb se může od pátku 24. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od pondělí 11. května 
nejvýše 30 osob, od pondělí 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických 
pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Konec omezení by měl nastat od 8. června. 

 Pro farníky, zvláště ty staršího věku,  platí, že i nadále mohou využít dispenz od účasti na nedělní 
mši svaté. Fyzickou neúčast je možno nahradit domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým 
přijímáním nebo sledováním bohoslužeb on-line, až do 7. 6. 2020. Rozhodnutím diecézního 
biskupa splňuje věřící účastí na kterékoliv bohoslužbě v týdnu nedělní povinnost účasti na mši svaté. 

 Kropenky se neužívají a účastníci bohoslužby si před vstupem do chrámového prostoru povinně 
vydezinfikují ruce. Nosí se rouška-ústenka, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie (podává se na 
pouze na ruku). 

 V prostoru kostela musí lidé dodržovat minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky bohoslužeb, 
všemi směry (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny, domácnosti). Je omezen přístup věřících do 
dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor (chrámová loď a pěvecký kůr). 

 Vzhledem k omezení maximálního počtu osob na bohoslužbě je dobré si rezervovat místo do 
Vrchlabí zde nebo zavolat k nám do kanceláře, abychom místo rezervovali. Po zaplnění povolené 
kapacity bude kostel uzavřen. Věřící se včas usadí v kostele na určená místa, označená cedulkou.  

 Je třeba se řídit všemi pravidly vydanými vládou, biskupstvím a ČBK. 

 Díky Bohu můžeme živě vysílat, chceme Vás pozvat na přímé přenosy bohoslužeb z Vrchlabí:  
kromě nedělí také v pátek 1. 5. a v pátek 8. 5. vždy v 9:00 www.farnostvrchlabi.weebly.com 

 Finančními dary na č. účtu 1187204349/0800 můžete podpořit: provoz bohoslužeb a zajištění 
živého vysílání - VS (variabilní symbol) 999; chudé bohoslovce v Ugandě - VS 888 s poznámkou 
pro příjemce: dar na misie – Uganda; mešní intence pro kněze v misiích - VS 777 do zprávy pro 
příjemce uveďte: intence misie, obvyklá částka je alespoň 250 Kč na 1 intenci.  

 Adorace u svatostánku nebo soukromá májová: pište se do elektronické tabulky Adorace nebo 
zavolejte a my Vás zapíšeme, pravidla: maximálně 2 osoby najednou, rozestupy a nošení roušky. 

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

 Vzájemná modlitba růžence ve 20:00 trvá. V elektronické tabulce najdete záložku Růženec, kam 
se můžete zapsat, když se modlíte růženec s prosbami o pomoc za ukončení pandemie. Zveme 
též do společenství Živého růžence (modlitba desátku růžence denně), např. v květnu – měsíci 
Panny Marie. Zájemcům dáme přihlašovací kartičky.  

 Májové pobožnosti – budou na konci nedělních bohoslužeb. 

 Dejte nám svoji emailovou adresu, pokud chcete odebírat aktuální informace o dění ve farnosti.  

 Od 18. do 23. 5. je P. Jiří Šlégr na duchovním cvičení. V případě potřeby ho zastupuje P. Ivo Kvapil, 
Jablonec nad Jizerou, e-mail: ivo.kvapil@wo.cz, tel.: 737 407 587. 

 Ve čtvrtek 21. 5. začíná 9 denní příprava na SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. 
 

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 

 

Ježíšovo vzkříšení nám říká, že poslední slovo nemá smrt, nýbrž život.  
papež František 
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