ŘÍMSKOKATOLICKÝ FARNÍ OBVOD HRÁDEK NAD NISOU
FARNÍ OHLÁŠKY
26. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ.
30. 9. 2018

1. Dnes prožíváme 26. NEDĚLI V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ.
Památky a svátky tohoto týdne:
Pondělí: Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.
Úterý: Památka sv. andělů strážných.
Čtvrtek: Památka sv. Františka z Assisi.
Pátek: První pátek v měsíci zasvěcený Nejsvětějšími Srdci Páně.
Sobota: Památka sv. Bruna, kněze.

Příští neděle je 27. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ.
Pořad bohoslužeb v týdnu bude v Hrádku nad Nisou i v Chrastavě dle pravidelného
pořádku.
2.

Sbírka z minulé neděle, která byla na Charitu, vynesla v Hrádku nad Nisou 821 Kč,
v Chrastavě 1 851 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste přispěli!

3.

Od úterý 2. října začne výuka náboženství, mladší děti pod vedením paní katechetky Bileské
od 14:00 hod., starší děti pak po večerní mši sv. od 18:00 hod. V Chrastavě bude výuka
probíhat v pátek od 15:30 hod.

4.

Není – li dohodnuto jinak, každý čtvrtek je vždy od 19:30 hod. na faře modlitba matek. Jsou
také srdečně zvány další maminky, které by měly zájem. Kontaktní osobou je Jana
Kirschnerová.

5.

V pátek 5. října bude od 16:30 hod. – 18:30 hod. možnost tiché modlitby – adorace, před
vystavenou Nejsvětější svátostí ve farní kapli.

6.

V pátek také bude od 19:00 hod. na faře další setkání farní rady. Tímto její členy srdečně zvu.

7.

V sobotu, 6. října bude od 8:00 hod. pravidelná mariánská mše sv. na Wohlmanově statku ve
Václavicích.

8.

V sobotu odpoledne od 14:00 hod. bude také již tradiční Evropská pouť v Oldřichově na
Hranicích – Kopaczově.

9.

Děkuji Vám za Vaše modlitby, finanční i jiné dary. Přeji Vám hezkou neděli a požehnaný
celý příští týden, zvláště pak dobrou volbu v nadcházejících volbách do obecního
zastupitelstva!

P. Radek Vašinek

