ŘÍMSKOKATOLICKÝ FARNÍ OBVOD HRÁDEK NAD NISOU
FARNÍ OHLÁŠKY
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ.
28. 4. 2019

1. Dnes prožíváme 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ.
Památky a svátky tohoto týdne:
Pondělí: Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.
Úterý: Památka sv. Zikmunda, mučedníka a sv. Pia V. papeže.
Středa: Památka sv. Josefa, dělníka.
Čtvrtek: Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.
Pátek: Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, „První pátek v měsíci“, zasvěcený Nejsvětějšímu Srdci
Páně.
Příští neděle je 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ.

2.

Pořad bohoslužeb v příštím týdnu bude zde v Hrádku dle pravidelného bohoslužebného
pořádku. Začíná také poutní sezóna. Dnes jsme zváni na poutní mši sv. k Božímu
milosrdenství do Šimonovic – Minkovic, kde je zasvěcená kaple tomuto tajemství, mše sv.
zde bude od 15:00 hod. Dále ve středu 1. května budu sloužit poutní mši sv. ke cti sv. Josefa
na Krásné u Pěnčína od 10:00 hod. Dále pak od 15:00 hod. bude také poutní mše sv.
v hejnické bazilice Panny Marie na začátku měsíce máje, měsíce Matky Boží. V Chrastavě
v charitním domově tedy výjimečně nebude ve středu mše sv.!

3.

Sbírka z minulé neděle vynesla v Hrádku n. N. 1 860 Kč, v Chrastavě 3 350 Kč. Upřímné Pán
Bůh zaplať Vám všem, kteří jste přispěli.

4.

Na První pátek v měsíci bude opět možnost tiché adorace před vystavenou Nejsvětější
svátostí ve farní kapli od 16:30 do 18:30 hod.

5.

V pátek 3. května zvu také členy farní rady na další setkání, které se uskuteční od 19:00 hod.
na faře.

6.

V sobotu pak bude od 8:00 hod. pravidelná mariánská mše sv. na Wolmanově statku
s následným posezením.

7. Děkuji Vám za Vaše modlitby finanční i jiné dary. Přeji Vám požehnanou velikonoční neděli i
další dny, které jsou před námi!

P. Radek Vašinek

