ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SVATÉ KUNHUTY
Vratislavovo nám. 120, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 615 424, novemesto@dieceze.cz

FARNÍ OZNAMY
9. – 16. srpna 2020
Dnes 9. srpna slavíme 19. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je svátek svatého
Vavřince, jáhna a mučedníka; v úterý památka svaté Kláry, panny; v pátek svatého
Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka; v sobotu slavnost Nanebevzetí Panny Marie.
Příští neděle je 20. v liturgickém mezidobí.
V sobotu na slavnost Nanebevzetí Panny Marie po ranní mši svaté v 8.00 bude žehnání bylin
a květin. V sobotu večer v 17.00 prosíme chlapy o pomoc se stavěním pódia a také s jeho
demontáží po nedělní mši svaté.
V neděli 16. srpna se uskuteční tradiční pouť ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Ranní
mše svatá bude ve farním kostele v 7.30. Slavnostní poutní mši svaté v 10.30 na kostelíčku
bude předsedat P. Pavel Stuška, rektor kněžského semináře v Olomouci. V 14.30 na tom
samém místě proběhne slavnostní eucharistické požehnání. V týdnu po slavnosti budou
večerní mše svaté (pondělí, středa, pátek) tradičně slaveny na kostelíčku.
Pro zapsané jsou v sakristii k vyzvednutí DVD nosiče z pohřbu pana děkana Daňka. Cena
nosiče je 20,- Kč.
Službu úklidu kostela má tento týden „stará“ skupina.

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU
Neděle 9. srpna
Pondělí 10. srpna
Úterý 11. srpna
Středa 12. srpna
Čtvrtek 13. srpna
Pátek 14. srpna
Sobota 15. srpna
Neděle 16. srpna

7.30
9.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
8.00
7.30
10.30
kostelíček

Za + Jiřího Svobodu, + rodiče Svobodovy a Kincovy
Na úmysl dárce
Za uzdravení neteře
Za + manžela a + rodiče Zdražilovy a Kratochvílovy
Za + Vojtěcha Halíka
Za + pana děkana Jana Daňka
Za + Jaroslava Pohanku a + rodiče Košíkovy
Za + rodiče Zdražilovy, + dvě sestry a švagra
Za mládež novoměstské farnosti
Slavnostní poutní mše svatá
za naše město a jeho obyvatele
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