ŘÍMSKOKATOLICKÝ FARNÍ OBVOD HRÁDEK NAD NISOU
FARNÍ OHLÁŠKY
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE.
14. 4. 2019

1. Dnes prožíváme KVĚTNOU – PAŠIJOVOU NEDĚLI. Touto nedělí vstupujeme do
Svatého týdne.
Památky a svátky tohoto týdne:
Čtvrtek: ZELENÝ ČTVRTEK – při dopolední mši sv. koncelebruje diecézní biskup se svými kněžími
v katedrále, kněží obnovují své kněžské závazky a také jsou požehnány svaté oleje. Večer se slaví mše
sv. na památku „Poslední večeře“.
Pátek: VELKÝ PÁTEK - Památka umučení našeho Pána Ježíše Krista, den přísného postu!
Sobota: BÍLÁ SOBOTA – den, kdy se neslaví žádné svátosti. Večer, po západu slunce začíná
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – velikonoční vigilie.
Příští neděle je SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ.

Pořad bohoslužeb v příštím týdnu bude následující:
Úterý – pravidelná mše sv. od 17:00 hod., v Hrádku nad Nisou! Před ní bude možnost
od 16:00 hod. přistoupit také ke sv. smíření.
Středa – pravidelná mše sv. od 15:45 hod., v charitním domově sv. Vavřince
v Chrastavě.
Zelený čtvrtek – mše svatá na památku Poslední večeře Páně, v Chrastavě od 16:00 hod.,
v Hrádku n. N. od 17:30 hod.
Velký Pátek – „Velkopáteční obřady“ v Chrastavě od 16:00 hod., v Hrádku n. N. od
17:30 hod.
Bílá sobota – večerní vigilie zmrtvýchvstání Páně s udílením svátosti biřmování a
obnovou našich křestních závazku pro celý farní obvod od 20:00 hod. v Hrádku nad
Nisou.
Neděle Zmrtvýchvstání Páně – v Hrádku n. N. mše sv. od 9:00 hod., v Chrastavě od
11:00 hod. Při této bohoslužbě je tradicí žehnat velikonoční pokrmy, které si můžete
sem do kostela přinést a nechat požehnat.
2.

Sbírka z minulé neděle vynesla v Hrádku n. N. 1 331 Kč, v Chrastavě 2 512 Kč. Upřímné Pán
Bůh zaplať Vám všem, kteří jste přispěli.

3.

Děkuji Vám za Vaše modlitby, finanční i jiné dary. Přeji Vám hezkou neděli a také
požehnaný svatopostní čas!
P. Radek Vašinek

