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
3. – 10. ledna 2021
Dnes slavíme 2. neděli po Narození Páně. Ve středu je Slavnost Zjevení Páně, příští
neděli je Svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční období.
V pracovních dnech tohoto týdne nebudou ranní mše svaté a v neděli 10. ledna nebude
výjimečně mše svatá v 10:30 h. Svaté přijímání se tedy bude podávat bezprostředně po
skončení mše svaté v 9:00 h (v čase cca 10:00 – 10:15 h). Bohoslužeb se může
zúčastňovat nejvíc 25 osob, proto jsou na mše svaté ve středu v 18:00 (Slavnost
Zjevení Páně) a o nedělích i nadále potřebné místenky, které si můžete vyzvednout
v sakristii. Pro všechny věřící brněnské diecéze platí dispens biskupa Vojtěcha od
osobní účasti na nedělní bohoslužbě.
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – Ve mši svaté v 18:00 posvětíme křídu, kadidlo a vodu.
Z hygienických důvodů si již předem přineste vodu ve vlastních podepsaných
lahvičkách. Ty můžete od neděle ponechat ve zvláštní přepravce v prostoru pod věží.
Po skončení mše svaté (i později) si je budete moci na tom samém místě společně s
požehnanou křídou a kadidlem opět vyzvednout.
TRADIČNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – Opatření v souvislosti s pandemií covid-19
v aktuální situaci nedovolují koledníkům vyjít do ulic a uskutečnit tradiční Tříkrálovou
sbírku v její obvyklé podobě, nicméně naděje na její konání v náhradním termínu 16.
ledna 2021 žije i nadále! Koledníci se tak stále můžou hlásit u p. Lucie Novotné
(novotnaluci@seznam.cz, tel. 605170471). Paralelně však Tříkrálová sbírka probíhá v online prostoru. Podpořit činnost naší charity svým příspěvkem můžete od 1. do 24.
ledna 2021 bezpečně bankovním převodem na sbírkový účet 66008822/0800 (variabilní
symbol 77706800), pomocí online kasičky na www.trikralovasbirka.cz, případně hotově
do kasičky v Informačním centru v Horáckém muzeu. Veškeré další informace najdete
na www.zdar.charita.cz.
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT plánovaný na 17. ledna 2021 se letos z důvodů pandemie
bohužel NEUSKUTEČNÍ, přestože tato informace zůstala uvedena na tištěných letácích.
Opatření se v souvislosti s pandemií koronaviru mění ze dne na den, a to samé tento
týden platilo i pro řád bohoslužeb. Za případné způsobené nepříjemnosti se omlouvám.
Prosím, sledujte aktuální informace a případné změny na facebookových a
webových stránkách farnosti a to, pokud možno, průběžně.
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