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
20. - 27. prosince 2020
Dnes je čtvrtá adventní neděle. Ve čtvrtek je Štědrý den, v pátek Slavnost Narození
Páně, v sobotu svátek svatého Štěpána, v neděli svátek Svaté Rodiny.
V prostoru pod věží si můžete dnes (neděle) zapálit betlémské světlo. Zde je k dispozici
také nové číslo farního časopisu Kunhuta. Ke svátosti smíření lze přistoupit v pondělí
a v úterý od 15:30 do 18:30 a to na baroku, v kanceláři a v sakristii kostela.
Na základě rozhodnutí vlády o přechodu České republiky do 4. stupně
protiepidemického systému „PES“ je od pátku 18. prosince 2020 povolena účast na
bohoslužbách pouze do 20% kapacity kostela, co v naší farnosti představuje 50
osob. Vzhledem k zvýšenému zájmu ve vánoční době je nutné účast na bohoslužbách i
přes jejich navýšený počet regulovat. Proto bude na hlavní vánoční bohoslužby platit
místenkový systém VLK. BEZ MÍSTENKY NEBUDE VSTUP DO KOSTELA UMOŽNĚN!
Zadavatel úmyslu mše svaté má automaticky k dispozici 6 místenek. V kostele prosím
zaujímejte vyznačená místa odpředu (tedy od černé kaple). Více informací najdete na
vývěsce a na internetových stránkách farnosti. Pro ty, kdo se nezúčastní mše svaté, bude
bezprostředně po skončení té poslední v 10:30 (s výjimkou Štědrého dne) možnost
přistoupit ke svatému přijímání. Nespojujte prosím sv. přijímání s návštěvou betléma!
Všichni, kdo se necítí dobře, pociťují příznaky respirační nemoci či patří do některé
z rizikových skupin, ať od účasti na mši svaté upustí a využijí on-line přenos. I nadále
platí pro všechny věřící brněnské diecéze dispens biskupa Vojtěcha od osobní účasti
na bohoslužbě.
Platí zákaz sborového zpěvu více než 10 lidí, proto prosím zvlášť u hlavních vánočních
bohoslužeb liturgickému zpěvu především naslouchejme a zpěv přenechme kantorovi a
schole. Buďme k sobě ohleduplní a dodržujme hygienická opatření! Děkuji ze srdce všem,
kdo se podíleli na stavění betlému a vánočních stromů a jejich výzdobě. Prohlídka
betléma bude možná 25., 26. 27. a 31. prosince a 1. ledna, a to vždy od 14:00 do 15:00
a také po skončení každé mše svaté. Platí zákaz shromažďování více než 6 osob, proto
prosím při prohlídce betléma dodržujte stejné zásady jako u podávání svatého přijímání
(důsledné použití dezinfekce, vstup vchodem pod věží, východ směrem do Vratislavova
náměstí, u betléma může být najednou pouze jedna rodina). U východu z kostela si
budete moci prohlédnout ještě tzv. svíčkový betlém, na kterého výrobě se mnozí z vás
podíleli.

