
 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 

6. – 13. prosince 2020 

Dnes je druhá adventní neděle. V pondělí je svátek svatého Ambrože, biskupa a 

učitele církve; v úterý Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.  

Příští neděle je třetí adventní.  

Od 3. prosince platí nová pravidla účasti na bohoslužbách. V našem kostele se jich může 

zúčastnit 70 věřících, co přibližně odpovídá 30% celkové kapacity míst k sezení. 

Dejme přednost zejména těm, kteří nemají možnost sledovat přenosy on-line a zároveň 

nepatří do rizikových skupin. I nadále platí dispenz otce biskupa od povinnosti fyzické 

účasti na nedělní bohoslužbě. V lavicích prosím zaujměte místa vyznačená bílým 

křížkem. Tyto značky zohledňují povinné 2metrové rozestupy v řadách i mezi nimi. 

Výjimku mají členové jedné domácnosti. Ve vnitřních prostorách platí zákaz sborového 

zpěvu více než 10 osob, proto zvlášť v neděli liturgický zpěv přenechme kantorům (příp. 

schole). Pohřbů a svateb se i nadále může zúčastnit maximálně 30 osob. 

Dnes (neděle) bude v čase od 11.20 do 12.30 h naposled možnost přistoupit ve farním 

kostele ke svatému přijímání mimo mši.  

Zítra (v pondělí) před sochou Pražského Jezulátka ukončíme modlitební novénu za 

zastavení pandemie s prosbou o přímluvu svatých dětí.  

Ve čtvrtek a v sobotu v 7.00 h zveme na rorátní mše svaté při svíčkách. 

Kvůli zákazu slučování tříd děti ze 2. a 4. ročníků dočasně přišli o výuku náboženství. 

Proto budou (nejen) pro ně a pro jejich rodiče zvlášť určeny páteční mše svaté 11. a 18. 

prosince v 18.00 h s adventní katechezí. U ostatních ročníků (škol) pokračuje výuka 

podle rozvrhu z minulého týdne.  

Prosíme rodiče 3. ročníků (a vyšších) a také těch dětí z naší farnosti, které 

z oprávněných důvodů nemůžou navštěvovat náboženskou výuku na novoměstských ZŠ, 

aby děti, které by příští rok měli přistoupit k prvnímu svatému přijímání, přihlásili 

mailem na novemesto@dieceze.cz. Příprava začne na jaře v rámci výuky náboženství. 

Vzhledem k současné situaci se u nás o druhé adventní neděli neuskutečnil tradiční 

misijní jarmark. Stejně tak se letos nekonala ani pravidelná sbírka na tento účel. Přesto 

máme možnost Papežská misijní díla finančně podpořit, a to jednoduše na 

https://www.missio.cz/darujte-on-line/. Veliký dík za každý dar! 
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