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
10. - 17. ledna 2021
Dnes slavíme Svátek křtu Páně, kterým se uzavírá vánoční období. Příští neděle je 2.
v liturgickém mezidobí.
V pondělí se budou uklízet vánoční stromy. Bližší informace u pana kostelníka v
sakristii. Mše svaté v příštím týdnu (pondělí–sobota) budou slouženy soukromě na
faře, a to denně v 8:00 h. Tuto neděli 10. ledna nebude mše svatá v 10:30 h. Svaté
přijímání se bude podávat bezprostředně po skončení mše svaté v 9:00 h (tedy v čase
cca 10:00 – 10:15 h). Vstup na mši svatou je na místenky, které si lze vyzvednout
v sakristii. Pro všechny věřící brněnské diecéze platí dispens biskupa Vojtěcha od
osobní účasti na nedělní bohoslužbě.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – Od 1. do 24. ledna 2021 můžete podpořit naši charitu
v Tříkrálové sbírce 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 a také do druhé
kasičky umístněné v prostoru pod kůrem (tam kde bývá k dispozici Katolický týdeník
a jiné tiskoviny). Veškeré další informace o sbírce najdete na www.zdar.charita.cz.
TRADIČNÍ TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT plánovaný na 17. ledna 2021 se letos z důvodů
pandemie v našem kostele letos neuskuteční. Televizní přenos Tříkrálového koncertu
však můžete shlédnout dnes v neděli 10.ledna 2021 v 18:00 h na ČT1.
Z důvodu onemocnění COVID-19 jsem minimálně do pátku 15. ledna 2021 v izolaci.
Pro komunikaci použijte ideálně e-mailovou, případně telefonickou cestu. Pro případ
zaopatření či pohřbu kontaktujte prosím otce Sylwestra Jurczaka z Fryšavy na
telefonním čísle 733 741 473.
Biskupství brněnské vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Technik
stavebních investic pro Jihlavsko. Bližší informace na nástěnce a na stránkách farnosti.
Pokud je to možné, mešní stipendia za nově zapsané mše svaté odevzdávejte přímo
celebrantovi, a to teprve po skončení mše svaté (netýká se to samozřejmě intencí již
uhrazených).
Moc Vám děkuji za materiální podporu farnosti i v této době omezené účasti na
bohoslužbách a za vaši podporu a modlitby v době nemoci.
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