ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SVATÉ KUNHUTY
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FARNÍ OHLÁŠKY
14. - 20. prosince 2020
Dnes je třetí adventní neděle. V pondělí je památka svatého Jana od Kříže, kněze a
učitele církve. Příští neděle je čtvrtá adventní. Ve úterý, ve čtvrtek a v sobotu v 7.00
zveme na rorátní mše svaté. V pátek při večerní mši svaté bude druhá adventní
katecheze (zvlášť ale nejen) pro děti z 2. a 4. tříd ZŠ.
V pátek budu navštěvovat nemocné se svátosti smíření a eucharistií. Prosím o
nahlášení nemocných (jméno, adresa, příp. zvonek, patro, telefonní číslo) nejlépe emailem příp. telefonicky. Ten samý způsob komunikace je v současné době ideální pro
zapisování úmyslů mší svatých na I. půlrok 2021.
V pátek 18., v pondělí 21. v úterý 22. prosince proběhne předvánoční zpovídání.
Svátost smíření se z epidemiologických důvodů nebude vysluhovat v kostele, ale na
Baroku (2 kněží), ve farní kanceláři (1 kněz) a v sakristii (1 kněz, vstup zvenku). Pro
zajištění co největší bezpečnosti se před zpovědními místnostmi čeká venku,
přizpůsobte prosím tomu oblečení a kde to bude možné, dejte přednost starším lidem.
V pátek si v čase zpovídání můžete ve farním dvoře zakoupit duchovní literaturu. Farní
dvůr je dostatečně rozlehlý, buďte prosím ohleduplní a dodržujte jak požadované
rozestupy, tak ochranu obličeje po celou dobu. Kostel zůstává po celou dobu k dispozici
k soukromé modlitbě.
Aby se netvořili řady, je zpovídání rozvrženo do tří dnů a je zajištěn dostatečný
počet zpovědníků. O víkendu je navíc možné přistoupit ke svátosti smíření ve
Slavkovicích: v sobotu mezi 10:00 a 17:00 a v neděli mezi 14:00 – 17:00.
Nenechávejme si prosím svatou zpověď na poslední chvíli!
Upozornění pro ty, co pracují či studují v Brně: Vzhledem k platným hygienickým
nařízením funguje stálá zpovědní služba v Brně v kostele Nalezení sv. Kříže (u
kapucínů) pouze v omezeném režimu, nebude před vánočními svátky posílena (jak
tomu bylo v předchozích letech), protože není možné připustit větší koncentraci osob v
kostele) a zůstává vyhrazena pouze pro ty, kteří z vážných důvodů jinou možnost
nemají.
V sobotu od 9:00 nás čeká stavění betléma a vánočních stromů. Předem děkuji
skupině, která má každoročně toto stavění na starost! Po 4. neděli adventní bude mít
službu úklidu kostela novoměstská skupina. Příští neděli v čase mezi 7:30 – a 18:30 si
můžete přijít do prostoru pod věží zapálit betlémské světlo.

