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
13.– 20. září 2020
Dnes slavíme 24. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je svátek Povýšení svatého Kříže, v úterý
památka Panny Marie Bolestné, ve středu památka svaté Ludmily, mučednice. Příští neděle je 25.
v liturgickém mezidobí. Dnes po poslední mši svaté proběhne křest dvou dětí.
V sobotu 19. září 2020 chtějí v našem kostele uzavřít sňatek Vít Polnický a Hana Jedličková z Třebíče.
V tentýž den chtějí v kostele svatého Michala ve Vítochově uzavřít církevním obřadem sňatek Jakub
Kolář a Jana Vojkůvková z Pohledce. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro
oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme nastávající novomanžele svou modlitbou!
V neděli 20. září od 10 h na Vratislavově náměstí proběhne 1. setkání hasičských praporů okresu Žďár
nad Sázavou při příležitosti 135 let od založení Župy Novoměstské spojené s žehnáním praporů. MŠE
SVATÁ PRO RODINY S DĚTMI V 10.30 h V TENTO DEN NEBUDE!
Zveme všechny děti, které by si chtěli u mše svaté zazpívat, do naší Scholičky. První zkouška proběhne
tento pátek v 16:30 na „Baroku“.
Pro všechny, kdo se chtějí včas a poctivě připravit na svátost manželství a také pro ty, kteří chtějí svůj
vztah prohloubit, jsou určeny kurzy partnerství, které se uskuteční na DCŽM Mamre v Osové Bítýšce.
Bližší informace najdete na stránkách www.crsp.cz. Do 22.9. je možné přihlásit se také do
Animátorského kurzu. Jsou poslední volná místa. V letošním roce se bude otevírat pravděpodobně jen
jeden běh kurzu. Bližší informace na http://mladez.biskupstvi.cz/dcm/animatorsky-kurz/.
Službu úklidu kostela má tento týden rodina Šustrova.

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU
Neděle 13. září

Pondělí 14. září
Úterý 15. září
Středa 16. září
Čtvrtek 17. září
Pátek 18. září
Sobota 19. září
Neděle 20. září

7.30
9.00
10.30
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.30
9.00

Za + Františka a Miroslavu Šanderovy a poděkování za 80 let života
Za + Marii Gronátovou, + maminku a duše v očistci
Mše svatá zvlášť pro rodiny s dětmi (Za Boží lid)
Za + Václava a jeho rodinu
Za + Jaroslavu Koudelovou
Za + Josefa Konečného
Na úmysl celebranta
Na úmysl celebranta
Za Boží lid
Za + Ladislava Mošnera a živou a + rodinu Zajíčkovu a Mošnerovu
Za živou a + rodinu Kulovu a duše v očistci
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