
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY dne 14. 5. 2020 

Č. j. 47/20 

Římskokatolická farnost – děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1 

Přítomni:   P. Jiří Šlégr, Ing. Aleš Nejedlý, Jiří Holeček, Lenka Nováková, Mgr. Václava Benešová,        

                    Ing. Miroslav Mejsnar,  MUDr. Jana Kupková 

Omluveni:  Ludmila Žalská, Kristina Herková 

 

1. Zahájení společnou modlitbou a uvítáním přítomných. 

2. Schválení programu jednání.  

3. Období pandemie koronaviru a dění ve farnosti v uplynulém období. Farnost se řídila pokyny 

z biskupství o tom, jak v době, kdy se lidé nemohou shromažďovat, prožívat nedělní bohoslužby, postní 

dobu i Velikonoce. V historii církve se ještě nestalo, aby se Velikonoce slavily bez účasti lidu. Tyto 

pokyny a jiné formy prožívání víry se snažil P. Šlégr předávat věřícím různými způsoby – zveřejněním 

na vikariátním webu, rozesíláním ohlášek na e-mailové adresy, vyvěšením ve vitrínách. Svěcená voda se 

nedávala do kropenek, nádoba s ní se přesunula do kaple na faře. Akolyta nemohl být uveden do farního 

společenství, protože se přerušily přípravy a kurz s tím spojené. Také křest katechumenky bude 

v náhradním termínu 21. června. Aktuálně: na faře se od srpna uvolní byt, který se bude nabízet k dalšímu 

pronájmu, modlitba za nového nájemce je vítána.  
4. Bohoslužby a farní aktivity v období uvolňování vládních omezení. 

Od Květné neděle naše farnost nabízela možnost živého vysílání bohoslužeb (neděle a vybrané svátky), 

nejprve z kaple na faře ve Vrchlabí a poté z kostela sv. Vavřince. Velký dík patří všem, kteří se na zajištění 

přenosu podíleli. Přímé přenosy bohoslužeb z Vrchlabí sledovali i lidé odjinud, trvalých připojení bylo 

různě mezi 25-90, nejvíce bylo asi 130 sledujících. Když si uvědomíme, že často sledovala přenos 

u jednoho připojení rodina nebo více lidí, mohlo tak být s námi ve spojení až několik set lidí. Vyskytly se 

různé technické nesnáze, ale na přímluvu sv. Josefa se dařilo a daří je postupně překonávat. Po skončení 

karantény se budou moci tyto záznamy zpřístupnit v archívu. Živá vysílání nedělních bohoslužeb budou 

nadále pokračovat. Mohou je využít např. nemocní, kteří se nemohou bohoslužeb zúčastnit. Ve farnosti 

se využíval rezervační on-line systém na počet osob, aby se dodržel omezený počet návštěvníků 

bohoslužby. Od začátku května do 24. 5. se bude využívat už jen pro nedělní bohoslužby ve Vrchlabí, 

protože od 25. 5. může být na bohoslužbě 300 lidí a registrace není již potřeba. On-line rezervace byla 

vytvořena také pro mešní intence, adorace, májové a modlitbu růžence.    

V době pandemie se ještě více ukázalo, jak všechny aktivity farnosti vycházejí ze společenství lidí, 

a farnost nemůže naplno prožívat církevní život, když se lidé nemohou shromažďovat. Proběhlo jen 16. 

Motorkářské požehnání v počtu 10 lidí za dodržení předepsaných omezujících opatření, ostatní 

plánované akce a aktivity ve farnosti byly zrušeny.  

5. Plánované akce. 

Požehnání kapličky Nejsvětější Trojice v Hořejším Vrchlabí proběhne v sobotu 6. června od 16:00. Noc 

kostelů byla organizátory přesunuta na pátek 12. června, v naší farnosti proběhne jenom ve Špindlerově 

Mlýně pod patronátem místního modlitebního společenství a hudební skupiny Petach. Slavnost Těla 

a Krve Páně bude v neděli 14. června pouze v kostele sv. Vavřince ve Vrchlabí a bude s průvodem 

k oltářům. 21. června je poutní bohoslužba ve Špindlerově Mlýně a 28. června výročí posvěcení kostela 

sv. Vavřince ve Vrchlabí s požehnáním pro děti na prázdniny, pohádkou před obědem a s občerstvením. 

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje oslavíme v neděli 5. 7., bohoslužby: 9:00 Vrchlabí, 11:00 Dolní Lánov, 

14:00 Špindlerův Mlýn. Během prázdnin bude kostel otevírat p. Prinz na všední dny ve své pracovní době 

(ta se přizpůsobí pravděpodobné nejvyšší možné návštěvnosti). V době, kdy si bude vybírat plánovanou 

dovolenou, ji zastoupí brigádnice. Zvažuje se otevírání kostela pro turisty i o víkendu. Pravidelné farní 

aktivity budou pokračovat až po prázdninách od září. V červnu se nabízejí ještě 2 akce na Eljonu – Setkání 

zdravotníků od 8. do 11. 6. a Víkend pro snoubence od 12. do 14. 6. 2020. V sobotu 25. 7. bude poutní 



mše svatá v Dolním Lánově od 16:00 - spojeno s pěší poutí z Vrchlabí, od 17:00 benefiční koncert. 

V neděli 26. 7. bude při všech bohoslužbách žehnání dědečkům. V neděli 9. 8. bude ve Vrchlabí poutní 

mše svatá a v pondělí 10. 8. pěší pouť na Sněžku. 

Dobrá zpráva: připravuje se nový web pro farnost Vrchlabí. Když se zadaří, mohl by být v červnu spuštěn. 

Prosba na společenství – dodat 2-3 věty, kterými se společenství na webu představí a popíše svou činnost. 

6. Podněty od Mgr. Benešové:  

a) Najít vhodnou aktivitu, jak uctít patronku Vrchlabí sv. Annu. P. Šlégr to vítá. Zvažuje se např. pouť 

ke kapličce sv. Anny u Kněžic jednou za čas tak, aby se mohli připojit obyvatelé Vrchlabí a okolí. Je třeba 

zjistit historická data o kapličce. P. Šlégr pak projedná na MěÚ, případně v kulturní komisi. 

b) Nástěnky nebo mobilní panely pro návštěvníky kostelů – např. pro Noc kostelů. P. Šlégr představil 

model stojanu se 2 nástěnkami, který využívali v PMD. Jedná se o levnou variantu. Tyčky zajistí p. 

Palmová, nástěnky se zakoupí např. v prodejnách Ikea.  

c) Kostel sv. Vavřince – mytí vitrážových oken zevnitř. Nebude se provádět. Vyskytlo se několik faktů, 

které to komplikují. Farnost nemá dostatek financí na objednání firmy. Při mytí by se mohla vitrážová 

okna poškodit (malba, barva, ...). Jedná se navíc o chráněnou kulturní památku, k čemuž by měl být 

potřebný souhlas příslušného úřadu. Dále vyšlo najevo, že 2 chybějící bílá vitrážová okna byla kdysi 

zadána do výroby, předchozí kněz objednávku zrušil, tato okna nezaplatil a nevyzvedl. Bude se zjišťovat, 

zda jsou vyrobená okna ještě k dostání. Pokud ano, vyzveme věřící o finanční pomoc na jejich zakoupení. 

d) Zasvěcení oltáře u Božího hrobu sv. Šarbelovi – je třeba zjistit zájem věřících. Uspořádat např. 

přednášku o sv. Šarbelovi. Zjistit, jaké ostatky jsou v oltáři u Božího hrobu. P. Šlégr se rád připojí. Mimo 

to je v plánu dodat do kostela ke stávajícím oltářům, obrazům a sochám doprovázející texty a modlitby. 

7. Termín příštího jednání:  čtvrtek 17. září 2020. 

 

 

 

 

Zapsala:  Iveta Palmová 

 

Schválil:  P. Jiří Šlégr 


