
 

 

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 
30. srpna – 6. září 2020 

Dnes 30. srpna slavíme 22. neděli v liturgickém mezidobí. Na konci mše svaté požehnáme žákům a 

studentům do nadcházejícího školního roku. Po mši svaté v 9.00 h proběhne křest tří dětí. Ve čtvrtek 

je památka svatého Řehoře Velikého, papeže. Příští neděle je 23. v liturgickém mezidobí.  

Dnes v neděli 30. srpna 2020 v 17 hodin jste zváni na Soirée pro klavír a varhany v podání mladých 

interpretů Ondřeje Horňase (varhany) a Magdalény Trödlerové (klavír), absolventů ZUŠ Jana Štursy 

v Novém Městě na Moravě. V případě špatného počasí se koncert uskuteční v podkroví Horácké 

Galerie. Vstupné je dobrovolné. 

V pondělí u večerní mše svaté „Veni Sancte“ (s prosbou o dary Ducha svatého pro žáky a studenty) 

bude žehnání aktovek a školních potřeb. Výuka náboženství na novoměstských školách začne v říjnu, 

a to podle stávajících rozvrhů. O přesném datu zahájení stejně jako o případných změnách budete 

včas informováni prostřednictvím farních ohlášek a webových stránek.  

Na tento týden připadá první pátek v měsíci. Ke svátosti smíření je možné přistoupit již během týdne, 

a to před každou mší svatou. Ve čtvrtek od 15.30 do 18.00 h zpovídá P. František Koukal z Obyčtova.  

V pátek bude o. Miroslav navštěvovat nemocné a v 17.30 před večerní mší svatou bude eucharistická 

adorace s litaniemi a svátostným požehnáním. 

Službu úklidu kostela má tento týden „stará“ skupina. 

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU 

Neděle 30. srpna 7.30 Za uzdravení syna Miroslava a živou a + rodinu Furchovou 

9.00 Za + rodiče Králíčkovy a + syna 

Pondělí 31. srpna 18.00 Veni Sancte za všechny žáky a studenty 

Úterý 1. září 7.00 Za + Marii a Jiřinu Malých 

Středa 2. září 18.00 Za + rodiče Kuchtovi a živou a + rodinu 

Čtvrtek 3. září 7.00 Na úmysly přímluvných modliteb a za všechny, kdo se modlí 

Pátek 4. září 18.00 Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné 

Sobota 5. září 7.00 Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kolhbauerovou,  
+ manžela a na úmysl 

Neděle 6. září 7.30 Za Boží lid 

9.00 Za + Františka Drdlu a dvoje rodiče a Boží požehnání pro 
celou rodinu 
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