
Mimořádná opatření vrchlabské farnosti  
 

Ve Vrchlabí dne 13. 3. 2020 

     Milí farníci, 

     navazuji na rozhodnutí a pokyny biskupů a uvádím praktické informace pro naše farnosti: 

➢ Mše svaté nebudou až do odvolání veřejně slouženy. Sledujte on-line přenosy 

bohoslužeb (např. https://mseonline.cz  TV Noe, TV LUX),  svátost Eucharistie 

přijímejte duchovně na dálku. Slavte den Páně v rodinném kruhu, čerpejte z Písma 

Svatého. Jako se dříve modlili naši předkové za ukončení moru, prosme i my společně 

za ukončení epidemie postem a modlitbou, zapojme se do řetězce modliteb např. 

posvátného Růžence nebo Korunkou k Božímu milosrdenství. 

➢ Již zapsané úmysly na Mše svaté budu sloužit na bohoslužbách bez účasti lidu. Pokud 

si osoby, které úmysly dávaly, přejí této Mše svaté účastnit, budou tyto bohoslužby po 

domluvě přesunuty na pozdější dobu. 

➢ Na žádost farníků mohu přicházet do rodin a udělovat svátosti nemocným za účasti 

nejužšího rodinného kruhu. Je možné požádat individuálně o svátost smíření. 

➢ Kostel sv. Vavřince bude otevřen ve všední dny dopoledne (dle možností i odpoledne) 

pro soukromé adorace s omezeným okamžitým počtem návštěvníků kostela na 10 

osob. 

➢ Kropenky v kostelích budou zakryty a nebudou se používat. 

➢ Duchovní obnova u nás plánovaná na 28. 3. a diecézní akce se až do odvolání ruší. 

Nebudou probíhat farní akce: Chvíle chval, křížové cesty, výuka náboženství, 

Společenství manželských párů, společenství Zlatého věku, Biblická hodina a Povídání 

o víře). 

➢ Duben - aktivity ohledně Velikonoc a příprav na ně budou upřesněny aktuálními 

informacemi. Zrovna tak Dobrodějnické opékání a poutní Mše svatá v Dolní Branné. 

➢ Eljonské dubnové akce (Prima pobyt pro zdraví a Víkend pro snoubence) se budou 

konat beze Mše svaté.  

➢ Pohřby mohou být slouženy, pokud se na ně aplikuje aktuální pravidlo stanovené 

vládou, kdy počet osob nepřekročí maximální dovolený počet účastníků. 

➢ V případě zájmu o objednání stolního kalendáře s arcibiskupem Otčenáškem na rok 

2021 se ozvěte mailem nebo telefonicky do neděle  15. 3.   Také zájemci o Sederovou 

večeři, se mohou hlásit mailem či telefonicky do 26. 3., uvidí se, zda bude možné ji 

uskutečnit.  

    Děkuji Vám za pochopení, zůstávejme spojeni v modlitbě. Ze srdce Vám všem žehnám. 

    P. Jiří Šlégr 

   

Já však, Hospodine, v Tebe doufám, říkám: Ty jsi můj Bůh!    Žalm 31 
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