ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SVATÉ KUNHUTY
Vratislavovo nám. 120, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 615 424, e-mail: novemesto@dieceze.cz

FARNÍ OHLÁŠKY
20. - 27. září 2020
Dnes slavíme 25. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je svátek svatého Matouše, ve středu památka
svatého Pia z Pietrelciny, řeholníka; v sobotu památka svatých Kosmu a Damiána, mučedníků. Příští
neděle je 26. v liturgickém mezidobí, v tento den proběhne sbírka na Svatou zemi (Boží hrob)
původně plánovaná na Velký pátek (10. dubna).
Vzhledem k nepříznivě se vyvíjející epidemiologické situaci otec biskup Vojtěch uděluje pro věřící
brněnské diecéze, kteří patří do rizikových skupin, dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě.
V této souvislosti ministerstvo zdravotnictví ČR rovněž nařídilo mimořádná opatření týkající se
hromadných akcí ve vnitřních prostorách, a tedy i bohoslužeb. Prosíme o důsledné používání
dezinfekce, nošení roušek kromě momentu svatého přijímání, a pokud je to možné, o dodržování
rozestupů. Nově je kapacita kostela omezena počtem míst na sezení. V případě, že všechna místa k
sezení v kostele budou obsazena, je možné se mše svaté zúčastnit pouze venku. Na prostranství před
kostelem (od Vratislavova náměstí) bude umístěno několik laviček, prostor je zároveň ozvučen. Svaté
přijímání se ve mši svaté bude podávat výhradně na ruku. V případě vážných morálních výhrad vám
bude svaté přijímání do úst podáno individuálně, a to po skončení mše svaté. V této nelehké situaci
vás prosíme o pochopení, vzájemnou ohleduplnost a dodržování všech nařízení.
Ve čtvrtek proběhnou v naší farnosti rekolekce žďárského děkanátu. V 8.00 bude adorace a v 8.30
mše svatá. Plánovaná mše svatá z památky svatých Kosmy a Damiána a následné setkání lékařů a
pracovníků ve zdravotnictví se vzhledem k epidemiologické situaci odkládá. Příští neděli při mši svaté
v 9.00 h poděkujeme za letošní úrodu.
Službu úklidu kostela mají tento týden p. Librová a p. Zelená.

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU
Neděle 20. září
Pondělí 21. září
Úterý 22. září
Středa 23. září
Čtvrtek 24. září
Pátek 25. září
Sobota 26. září
Neděle 27. září

7.30
9.00
18.00
7.00
18.00
8.30
14.30
18.00
7.00
7.30
9.00
10.30

Za + Ladislava Mošnera a živou a + rodinu Zajíčkovu a Mošnerovu
Za živou a + rodinu Kulovu a duše v očistci
Za živou a + rodinu Klímovu
Za živou a + rodinu Vítkovu
Za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro 4 vnuky a vnučku
REKOLEKCE (Za pomoc a dary Ducha Svatého pro všechny školáky)
Kostelíček - Za + Martu Humlíčkovou (pohřební)
Za živou a + rodinu Kotovicovu a Paříkovu
Za duše v očistci
Za + rodiče Slezákovy, dvoje rodiče Zdražilovy a Boží pomoc a ochranu
PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU (Za + Karla Novotného, r. Novotných a Laštovičkovu)
Mše svatá zvlášť pro rodiny s dětmi (Za Boží lid)
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