ŘÍMSKOKATOLICKÝ FARNÍ OBVOD HRÁDEK NAD NISOU
FARNÍ OHLÁŠKY
19. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ.
11. 8. 2019

1. Dnes prožíváme 19. NEDĚLI V LITURGICKÉM
CTI PATRONA FARNOSTI, SV. VAVŘINCE.

MEZIDOBÍ.

V CHRASTAVĚ

POUTNÍ SLAVNOST KE

Památky a svátky tohoto týdne:
Pondělí: Památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice.
Úterý: Památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků.
Středa: Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka.
Čtvrtek: Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – doporučený svátek.
Pátek: Památka sv. Štěpána Uherského.
Příští neděle je 20. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ.

2.

Pořad bohoslužeb v příštím týdnu bude následující: během týdne budou mše sv. jako
obvykle, v sobotu pak budou mše sv. s nedělní platností a to v Chrastavě od 16:30 hod a
v Hrádku n. N. od 18:00 hod. V neděli pak jsem na poutní mši sv. v Raspenavě, kde také
proběhne korunovace zrestaurované Madony, bude zpívat i náš chrámový sbor. Slavnostní
bohoslužba začne od 10:30 hod. Po občerstvení bude pak následovat i výklad k restaurování
a samotné soše Madony. Všichni jsme P. Pavlem na tuto událost zváni. V neděli tedy ani
v Hrádku, ani v Chrastavě mše sv. nebudou!!!

3.

Sbírka z minulé neděle vynesla v Hrádku n. N. 2 731 Kč, v Chrastavě 1 567 Kč. Upřímné Pán
Bůh zaplať Vám všem, kteří jste přispěli.

4.

Blíží se také i naše hrádecká pouť ke sv. Bartoloměji, tímto bych chtěl již dopředu poprosit
naše milé hospodyňky o napečení ať už slaných, či sladkých dobrot jako každoročně. Příští
sobotu by také proběhla od 11:00 hod. brigáda zde v kostele. V neděli 25. 8. pak také nebude
mše sv. v Chrastavě, kdo nepojede na poutní mši sv. do Hrádku, bude v Chrastavě mše sv.
v sobotu, tedy 24. 8. od 16:30 hod. s nedělní platností.

5. Děkuji Vám za Vaše modlitby finanční i jiné dary. Přeji Vám požehnanou neděli i požehnané
a pokojné letní dny!

P. Radek Vašinek

