
 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SVATÉ KUNHUTY 
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FARNÍ OHLÁŠKY 

11. října – 12. října 2020 

Slavíme 28. neděli v liturgickém mezidobí, po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte. 

Ve čtvrtek je památka svaté Terezie Veliké, panny a učitelky církve; v sobotu svatého Ignáce 

Antiochijského, biskupa a mučedníka. Příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí.  

Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie COVID-19 a v návaznosti na Usnesení vlády České 

republiky o přijetí krizového opatření je s platností od 12. října 2020 (pondělí) na 

bohoslužbách povolena účast maximálně deseti osob. Účast na mši svaté bude proto od 

tohoto dne umožněna výhradně zadavateli intence (úmyslu) mše svaté a dalším devíti lidem, 

které k bohoslužbě přizve.  

Vzhledem k vzniklé situaci otec biskup Vojtěch uděluje až do odvolání všem věřícím v 

brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě, který nahrazuje a ruší 

dispenzy předešlé. Z rozhodnutí otce biskupa se rovněž ruší společné pobožnosti, duchovní 

obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách 

Římskokatolické církve na území brněnské diecéze, při nichž počet účastníků přesahuje 

10 osob. Děkujeme za pochopení a respektování těchto mimořádných omezení a také za 

dodržování všech hygienických opatření (roušky, dezinfekce, rozestupy). 

Pokud jde o svatby a pohřby, od pondělí 19. října 2020 je povolena účast maximálně 30 

osob. Zadní část kostela zůstává každý den otevřena k soukromé modlitbě. Svátost 

smíření se bude vysluhovat na faře na základě předešlé domluvy (telefonické či osobní). 

I když se osobnímu setkání s živým Kristem ve slavení eucharistie žádný přenos 

nevyrovná, budou po dobu omezení nedělní mše svaté v 9.00 z našeho kostela přenášeny 

živě přes youtube kanál farnosti (https://www.youtube.com/c…/UC6OdX_opOqO-

BKCUTaW8JqA/featured). Zkusme však tento čas, kdy se všichni nemůžeme mše svaté 

zúčastnit fyzicky, znovu využít k prohloubení života modlitby v našich rodinách. 

Příští neděle 18. října 2020 je na celém světě slavena jako misijní neděle. Plánovaná 

sbírka na misie původně stanovena na tento den se odkládá na jiný termín.  

Úkol pro distanční výuku náboženství pro II. stupeň ZŠ bude na webových stránkách farnosti 

k dispozici od pondělí. Vypracovaný a naskenovaný jej prosíme zaslat na adresu 

novemesto@dieceze.cz, případně ponechat v sakristii kostela. 

Tento týden má službu úklidu kostela skupina pohledecká. 

P. Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz 
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