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
18. října – 25. října 2020
Slavíme 29. neděli v liturgickém mezidobí. Příští neděle je 30. v liturgickém mezidobí. Dnes
je rovněž den celosvětových modliteb za misie. Pamatujme na misijní dílo církve v našich
rodinách u společné modlitby. Sbírka na misie je přesunuta na jiný vhodnější termín.
Na základě usnesení Vlády ČR (č. 1021) jsou od 14. října všechny vnitřní a venkovní
aktivity (včetně bohoslužeb a náboženských akcí) omezeny na 6 osob. Mše svaté budou
proto slouženy soukromě. Po domluvě s knězem se jich může zúčastnit zadavatel mešního
úmyslu a čtyři další věřící. Slouženy budou na faře v obvyklých časech. Nedělní mše svaté
v 9.00 budou i nadále přenášeny on-line. Na svatbách a pohřbech je od pondělí 19. října
maximální počet osob stanoven na 30.
Prosíme o modlitbu za ukončení pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, všechny
nemocné, opuštěné a seniory, aby v těchto obtížných časech nalezli útěchu. Modlitba
růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici.
Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se
můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať už sami či společně v
rodinách.
Svátostí smíření udělím a svaté přijímání podám rád individuálně, a to po předchozí
telefonické domluvě. Vzhledem k veliké závažnosti epidemiologické situace však
připomínám možnost zpovědi touhy, duchovního svatého přijímání (kancionál č. 042) a
doporučení otců biskupů konat domácí bohoslužby, společnou modlitbu v rodinách a četbu
Písma svatého.
Máte ve svém okolí osamocené seniory žijící ve strachu z toho, co kolem nich děje, a
myslíte, že by je potěšil (nejen duchovní) rozhovor, povzbuzení, popovídání o tom, co je
trápí? Prosím kontaktujte mě na adrese novemesto@dieceze.cz. S jejich souhlasem zašlete
telefonní číslo a vhodnou dobu, kdy by jim bylo možné zavolat.
V případě, že máte ve svém okolí seniory či lidi v karanténě, kteří nemají nikoho
blízkého, kdo by jim zabezpečil nákupy, kontaktujte prosím p. Michaelu Kuchtovou,
koordinátorkou dobrovolníků Oblastní charity ve Žďáru nad Sázavou. (tel. 777 755 444,
mail: michaela.kuchtova@zdar.charita.cz). Farnost ráda pomůže s dočasnou distribucí
Katolického týdeníku, případné zájemce prosím nahlaste na faru telefonicky či e-mailem.
Úklid kostela v rámci skupin je až do odvolání pozastaven.
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