ŘÍMSKOKATOLICKÝ FARNÍ OBVOD HRÁDEK NAD NISOU
FARNÍ OHLÁŠKY
25. NEDĚLI V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ.
23. 9. 2018

1. Dnes prožíváme 25. NEDĚLI V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ.
Památky a svátky tohoto týdne:

Středa: Památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků.
Čtvrtek: Památka sv. Vincence z Paula, kněze.
Pátek: Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa doporučený svátek. Ve Staré Boleslavi bude slavená hlavní poutní mše sv. od 10:00 hod.
Hlavním celebrantem, bude mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup a metropolita
moravský, kazatelem bude kardinál Dominik Duka.
Sobota: Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.
Příští neděle je 26. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ.
2.

Pořad bohoslužeb v týdnu bude v Hrádku nad Nisou i v Chrastavě dle pravidelného
pořádku. Úterní mše sv. z důvodu konání koncertu Mariána Vojtka v kostele, bude
výjimečně ve farní kapli.

3.

Sbírka z minulé neděle, vynesla v Hrádku nad Nisou 1 863 Kč, v Chrastavě 1 063 Kč.
Upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste přispěli! Dnešní nedělní sbírka je na charitu.

4.

Ve čtvrtek, 27. září, se v charitním domově sv. Vavřince v Chrastavě od 14:00 hod. uskuteční
Den charity, na který jsme všichni srdečně zváni. Připravená je prezentace činnosti, kulturní
program, občerstvení a také soutěž o nejchutnější pokrm z jablek, které se může každý
zúčastnit.

5.

Příští pátek a sobotu, tedy 28. a 29. 9. jsme všichni srdečně zváni do Horního Vítkova, do
kostela Navštívení Panny Marie, kde se uskuteční akce na oslavu probuzení kostela, kterou
se rozhodlo uspořádat sdružení KUKOKLI – Kultura, Kostel, Klid, které nás doslova zahrne
kapelami, představeními, promítáním, autorským čtením, přednáškami a občerstvením.
Tento bohatý program na záchranu tohoto kostela, začíná v pátek od 17:00 hod a potrvá do
noci do 1:45 hod. a v sobotu pak od 9:30 hod. a potrvá do 1:15 hod. v noci.

6.

Děkuji Vám za Vaše modlitby, finanční i jiné dary. Přeji Vám hezkou neděli a požehnaný
celý příští týden!

P. Radek Vašinek

