
 

 

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 
6.– 13. září 2020 

Dnes slavíme 23. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je svátek Narození Panny Marie. Příští 

neděle je 24. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté proběhne křest čtyř dětí.  

V pátek 11. září je Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce a zároveň Adorační den naší 

farnosti. Od 14.00 bude vystavena Nejsvětější Svátost, v 17.30 bude moderovaná adorace a v 18.00 

mše svatá. Prosíme o zapsání adorujících po půlhodinových intervalech do rozpisu, který je umístěn 

na nástěnce u jižního vchodu do kostela (od náměstí).  

Všichni jste srdečně zváni na farní pěší pouť do Obyčtova, která se uskuteční v sobotu 12. září 

2020. Sraz poutníků je u farního kostela v 7.45 h. Mše svatá v kostele Navštívení Panny Marie v 

Obyčtově je naplánována na 11.30 h. Půjde se za každého počasí, přizpůsobte tomu prosím oblečení 

i vhodnou obuv. Vracet se budeme vlakem, plánovaný návrat je ve 13.57. Bližší informace a orientační 

program najdete na farních webových stránkách.  

Od příští neděle (13. září) přibyde v našem kostele třetí nedělní mše svatá v 10.30 h určena 

zvlášť pro rodiny s dětmi. Tato mše svatá ovšem nebude o prázdninách a v případě jiných 

mimořádných akcí ve farnosti a ve městě, proto je potřeba pečlivě sledovat farní ohlášky pro 

příslušný týden, případně si konání mše svaté ověřit na webových stránkách farnosti. Všechny 

ostatní bohoslužby zůstávají beze změny. 

Službu úklidu kostela má tento týden skupina radňovická. 

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU 

Neděle 6. září 7.30 Za Boží lid 

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

Pondělí 7. září 18.00 Za + Františka Tatíčka 

Úterý 8. září 7.00 Za rodinu Markovou a přímluvu Panny Marie 

15.00 Za + Boženu Slámovou (pohřební) 

Středa 9. září 18.00 Za + rodiče Ptáčkovy, Potockých a + děti 

Čtvrtek 10. září 7.00 Za bohoslovce brněnské diecéze a nová kněžská povolání 

Pátek 11. září 18.00 ADORAČNÍ DEN FARNOSTI (Za + rodiče Švandovy a + sourozence) 

Sobota 12. září 7.00 Za živou a + rodinu Dvořákovou, Vavříčkovou a Fouskovou 

Neděle 13. září 7.30 Za + Františka a Miroslavu Šanderovy a poděkování za 80 let života 

9.00 Za + Marii Gronátovou, + maminku a duše v očistci 

10.30 Mše svatá zvlášť pro rodiny s dětmi (Za Boží lid) 
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