ŘÍMSKOKATOLICKÝ FARNÍ OBVOD HRÁDEK NAD NISOU
FARNÍ OHLÁŠKY
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.
20. 5. 2018

1. Dnes prožíváme Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – končí doba velikonoční.
Památky a svátky tohoto týdne:
Pondělí: Památka sv. Kryštofa Magallanese, kněze a druhů, mučedníků.
Úterý: Památka sv. Rity, řeholnice.
Čtvrtek: Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
Pátek: Památka sv. Řehoře VII., papeže, sv. Magdaleny de Pazzi, panny.
Sobota: Památka sv. Filipa Neriho, kněze.
Příští neděle je Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

2.

Pořad bohoslužeb v příštím týdnu bude v Hrádku n. N. i v Chrastavě dle pravidelného
bohoslužebného pořádku. Po mši sv. se v měsíci květnu modlíme loretánské litanie k Panně
Marii. V neděli pak bude od 15:00 hod. poutní mše sv. na Panenské Hůrce, která je zasvěcená
Nejsvětější Trojici. Poté bude také příležitost k dalšímu setkání u táboráku na zahradě u
Frývaldskýcch, kde bude možné opéci si špekáčky z vlastních zásob.

3.

Sbírka z minulé neděle, která byla na TV Noe, vynesla v Hrádku nad Nisou 845 Kč,
v Chrastavě 1 472 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste přispěli!

4.

Příští čtvrtek, tedy 24. května bude večerní mše sv. od 17:00 hod. výjimečně ve farní kapli
z důvodu přípravy kostela na koncert Hradišťanu.

5.

V pátek 25. května se, od 18:00 hod. uskuteční v obou našich hrádeckých kostelích tradiční
akce „Noc kostelů“. Program začíná v Chrámu Pokoje. V Chrastavě pak začíná program od
19:00 hod.

6.

V sobotu 26. května se uskuteční diecézní pouť ke sv. Zdislavě v Jablonném v Podještědí.
Poutní bohoslužby bude sloužit od 9:00 hod. diecézní biskup mons. Jan Baxant a v 11:00 hod.
olomoucký arcibiskup mons. Jan Graubner.

7.

Děkuji Vám za Vaše modlitby, finanční i jiné dary. Přeji Vám požehnanou poslední
velikonoční neděli i další dny, které jsou před námi! Velké poděkování patří také všem těm,
kteří přišli na včerejší brigádu úklidu chrastavského kostela a sekání trávy kolem něj!
P. Radek Vašinek

