
 

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SVATÉ KUNHUTY 

Vratislavovo nám. 120, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 615 424, novemesto@dieceze.cz 

FARNÍ OZNAMY 

26. července – 2. srpna 2020 

Dnes 26. července slavíme 17. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka sv. 

Gorazda a druhů, ve středu sv. Marty, v pátek sv. Ignáce z Loyoly, kněze a v sobotu sv. 

Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve. 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci byla od soboty 25. července 2020 

ministerstvem zdravotnictví opět zavedena povinnost nošení roušek na všech vnitřních 

hromadných akcích s více než 100 účastníky. Týká se to tedy především nedělních 

bohoslužeb. V platnosti zůstávají i předchozí hygienická opatření jako např. používání 

dezinfekce při vstupu do kostela a vynechání podání ruky při pozdravení pokoje. Prosíme o 

jejich respektování. 

Blíží se tradiční pouť na kostelíčku. Prosíme dobrovolníky o pomoc s přípravou (úklid 

areálu, natírání dveří apod.) a předem děkujeme za jakékoliv přispění k organizaci této 

slavnosti. Hlavním celebrantem a kazatelem slavnostní mše svaté bude letos P. Pavel 

Stuška, rektor Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. 

Službu úklidu kostela mají tento týden p. Pálková, Horňasová a Vavříčková. 

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU 

Neděle 26. července 7.30 Za + Annu a Arnošta Stehlíkovy 

9.00 Za Boží lid 

Pondělí 27. července 18.00 Za + Aničku Ohnoutkovou a celou živou rodinu 

Úterý 28. července 7.00 Za rodinu Svobodovu, Zítkovou a Cimbálnikovou 

Středa 29. července 18.00 Za + Jiřinu Malou a + sestru Marii 

Čtvrtek 30. července 7.00 Za úspěšnou operaci a dar zdraví pro nemocnou sestru 

Pátek 31. července 18.00 Za + Oldřicha Krejčího, jeho + rodiče Annu a Josefa a 

sestru Marii 

Sobota 1. srpna 7.00 Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kolhbauerovou,  

+ manžela a na úmysl 

Neděle 2. srpna 7.30 Za Boží lid 

9.00 Za + Marii Horákovou a + manžela Oldřicha 
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