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
27. prosince 2020 – 3. ledna 2021
Dnes je Svátek Svaté Rodiny. Manželské páry si obnovují svůj manželský slib. V pondělí
je svátek svatých Mláďátek, mučedníků; v pátek Slavnost Matky Boží Panny Marie,
v sobotu památka svatého Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů
církve. Příští neděle je 2. po Narození Páně.
Na základě rozhodnutí vlády o přechodu České republiky do 5. stupně
protiepidemického systému „PES“ je od neděle 27. prosince povolena účast na
bohoslužbách pouze do 10% kapacity kostela, co v naší farnosti představuje 25 osob.
Proto je nutné i nadále osobní účast na nich regulovat a to následovně:
PŘES TÝDEN Mimo nedělí a slavností bude kostel po naplnění kapacity 25 osob
uzavřen (včetně prostoru pod věží) a otevřen teprve po skončení bohoslužby. Obsazujte
prosím pouze vyznačená místa, resp. židle a to odpředu (včetně černé kaple).
NEDĚLE A SLAVNOSTI Alespoň na nejbližší neděli (3. ledna 2021) zůstává v platnosti
místenkový systém VLK II. Místenky si můžete vyzvednout v sakristii kostela (vstupem
zvenku), případně na faře. Zadavatel úmyslu mše svaté má k dispozici 3 místenky.
Bezprostředně po skončení poslední mše svaté o nedělích (tedy v čase cca 11:30 – 11:45)
a o slavnostech zůstává možnost přistoupit ke svatému přijímání. I nadále platí pro
všechny věřící brněnské diecéze dispens biskupa Vojtěcha od osobní účasti na
bohoslužbě. Vy, kdo patříte do ohrožených skupin obyvatelstva, zvažte prosím svou
účast na mši svaté!
Ve čtvrtek je poslední den kalendářního roku, po mši svaté na poděkování za ten
uplynulý v 17:00 h bude vystavena Nejsvětější Svátost k tiché adoraci do 19:00 h.
V pátek na Slavnost Matky Boží Panny Marie budou mše svaté jako v neděli, potřebná
je místenka.
Chtěl bych moc poděkovat schole, varhaníkům, hudebníkům a zpěvákům za překrásný
doprovod vánoční liturgie, který skvěle zvládli i přesto, že se museli připravit ze dne na
den. Děkuji za službu kostelníkům, ministrantům, lektorům, akolytům a také vám
všem, kdo jste se aktivně podíleli na tvorbě svíčkového betléma.
Stoupá počet hospitalizovaných s COVID-19. V případě, že máte v nemocnici někoho
blízkého s tímto onemocněním a potřebujete pro něj službu kněze, kontaktujte prosím
otce Sylwestra Jurczaka, který je službou v nemocnici pověřený a který vám na
telefonním čísle 733 741 473 poradí, jak v takovém případě postupovat.

