
OHLÁŠKY 31. 10. – 29. 11. 2020 – Upravená verze  
 Nedělní bohoslužby z Vrchlabí, které budou slouženy soukromě v 9:00, se budeme snažit 

i nadále zajistit on-line. Je možné, že se podaří zajistit přenosy i z dalších bohoslužeb. Veřejné 
sloužení bohoslužeb není dovoleno – viz vyjádření předsedy ČBK.  

 Sv. přijímání bude individuálně podáváno po mši svaté ve středu, čtvrtek, pátek od 18:30 na 
faře, v neděli od 10:00 v zákristii kostela ve Vrchlabí nebo jindy po osobní domluvě. 

 Zájemci o svátost smíření a svátost nemocných domluvte se, prosím, s P. Šlégrem individuálně. 
 Pište si do tabulky "INTENCE" úmysly na sloužení mše sv. Příspěvek na intenci můžete vyřídit 

při setkání s knězem.  
 Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé 

prodloužena na celý listopad. 1) Plnomocné odpustky v případě těch, kdo zbožně navštíví 
hřbitov a pomodlí se, byť jen vnitřně, za zesnulé, spojené obvykle jen s osmi dny od 1. do 8. 
11., mohou být přeneseny na kterékoliv dny listopadu. Věřící si mohou tyto dny vybrat. 
Podmínky: v daný den: návštěva hřbitova, modlitba za zesnulé, modlitba na úmysl Sv. otce, 
vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, sv. přijímání; a v okruhu těchto dní svátost smíření. 

 Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště 
kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v 
modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, 
jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl 
Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé. (Např. 
růženec, Korunka, skutek milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap.) Více informací - viz 
příloha Apoštolské Penitenciárie.   

 Modleme se růženec denně ve 20:00, jak nás vyzývají naši biskupové. 
 Stále se ještě můžete hlásit na přípravu pro udělení svátosti biřmování. 
 Adventní jarmark pro Ugandu – bude probíhat tak, že zájemci si budou moci při individuální 

návštěvě fary či kostela ve Vrchlabí vybrat adventní věnce, které budou k dispozici od neděle 
22. 11. a finančním darem podpořit chudé bohoslovce v Ugandě. Děkujeme za podporu! 

 Pokud budete chtít finančně přispět, můžete si vybrat z níže uvedeného přehledu VS: 
 

Farnost Číslo účtu Variabilní symbol Účel daru 

Vrchlabí 1187204349/0800 999 Na farnost 

  900 Na živé vysílání 

  800 Na Adventní jarmark pro Ugandu 

  777 Na intence pro misie 
 

Zapište si do diáře: 
 každá středa, 19:00–20:00, Povídání o víře - on-line. Stačí alespoň den předem zaslat své 

jméno, příjmení a emailovou adresu do naší kanceláře. Účastník obdrží emailem pokyny 
k přihlášení. Vyzkoušejte si připojení již od 17:00.  

 středa 25. 11., 19:00–20:00, Biblická hodina - on-line, přihlášení je popsáno výše. 
 

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 
 

 

Svatost není naše činnost, nýbrž milost.  

papež František 

https://farnostvrchlabi.weebly.com/
https://drive.google.com/file/d/1y2hRQmguCACmrGYE56bx2UEKuFyzwUPg/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R0FpVQT_e_ydekjsXFakDPGjxYePsyLYYSU5YOqqdGU/edit#gid=869905395
https://docs.google.com/document/d/1DZneivdQcz3I_EmbBvmlr-AZ9Vo66syP7QRk8rsYaZI/edit?usp=sharing
http://www.vikariatjilemnice.cz/

