ŘÍMSKOKATOLICKÝ FARNÍ OBVOD HRÁDEK NAD NISOU
FARNÍ OHLÁŠKY
SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA.
29. 10. 2017

1. Dnes prožíváme SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA.
Památky a svátky tohoto týdne:
Úterý: Památka sv. Wolfganga, biskupa.
Středa: Slavnost VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek.
Čtvrtek: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ.
Pátek: Památka sv. Martin de Porres, řeholníka, „První pátek v měsíci“.
Sobota: Památka sv. Karla Boromejského, biskupa.
Příští neděle je 31. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ.

2. Pořad bohoslužeb v příštím týdnu bude následující: V úterý bude v Hrádku n. N. pravidelná
mše sv. od 17:00 hod. Ve středu o Slavnosti všech svatých, bude v Chrastavě mše sv. od 15:30
hod. a v Hrádku n. N., bude mše sv. od 17:00 hod. Ve čtvrtek, v den Vzpomínky na všechny
věrné zemřelé, bude mše sv. v Chrastavě od 15:30 hod. a v Hrádku n. N. od 17:00 hod.
V pátek pak bude v Chrastavě pravidelná mše sv. od 17:00 hod. V sobotu 4. listopadu bude
na hřbitově v Hrádku od 15:00 hod. dušičková pobožnost se žehnáním hrobů. V Chrastavě
pak bude tato pobožnost v neděli, 6. listopadu od 14:00 hod.
3. O Slavnosti všech svatých a při Vzpomínce na všechny věrné zemřelé je možno při návštěvě
kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě
tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je
podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela také modlitbu Páně a Vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné
odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam
třeba v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. Využijme
těchto příležitostí k pomoci duším v očistci!
4. Sbírka z minulé neděle, která byla na misie, vynesla v Hrádku nad Nisou 1 254 Kč,

v Chrastavě 2 851 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste přispěli.
5. Děkuji Vám za Vaše modlitby finanční i jiné dary. Přeji Vám požehnanou, pokojnou,
radostnou neděli i další dny příštího týdne.
P. Radek Vašinek

