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FARNÍ OHLÁŠKY 

 
26. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ. 

 
  

29. 9. 2019 

 

1. Dnes prožíváme 26. NEDĚLI V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ.  
 
Památky a svátky tohoto týdne: 

 
Pondělí: Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve. 
Úterý: Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. 
Středa: Památka svatých andělů strážných. 
Pátek: Památka sv. Františka z Assisi, První pátek v měsíci zasvěcený Nejsvětějšímu Srdci 
Ježíšovu. 
Příští neděle je 27. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ. 

2. Pořad bohoslužeb v týdnu bude v Hrádku nad Nisou i v Chrastavě dle pravidelného 
bohoslužebného pořádku.   
 

3. Sbírka z minulé neděle vynesla v Hrádku n. N. 1 397 Kč, v Chrastavě 1 433 Kč. Upřímné Pán 
Bůh zaplať Vám všem, kteří jste přispěli. 

 
4. K anketě ohledně úklidu kostela nebyla ani písemnou formou ani elektronicky maily, či 

telefonem zaznamenána vůbec žádná negativní odezva, tedy jednotný souhlas všech, 
abychom se všichni jako farnost zapojili do úklidu kostela, jeho okolí a společných prostor 
fary. Takže to tedy promyslíme, a bude připraven seznam všech nás farníků, kteří se zde 
scházíme s tím, že běžný úklid opravdu není nijak náročný. Větší úklidy by byly pouze 
párkrát do roka před významnými svátky či slavnostmi. Pokud by někdo z Vás přesto 
nechtěl být napsaný v seznamu, dejte ještě vědět. Když tam budeme všichni napsáni tak to 
vyjde na každou rodinu či skupinu párkrát do roka. V dohledné době seznam připravíme i se 
zapracováním těch, kdo jste se již v sakristii napsali. S tím, že pokud by Vám termíny 
nevyhovovaly, je možné si je vzájemně prohodit. Už dopředu Vám moc děkuji za naši 
rodinnou spolupráci! 

 
5. Příští pátek, tedy 4. 10. bude opět možnost tiché modlitby adorace před vystavenou 

Nejsvětější svátostí zde v kostele sv. Bartoloměje a to od 16:30 – 18:30 hod. 
 

6. V pátek také proběhne od 19:00 hod. pravidelné setkání farní rady. Tímto její členy srdečně 
zvu. 

7. V sobotu 5. 10. bude od 8:00 hod. pravidelná mariánská mše sv. s následným posezením. Od 
14:00 hod. pak začne tradiční Evropská pouť v Oldřichově – Kopaczově na mostku 
průvodem. 

 
8. Děkuji Vám za Vaše modlitby finanční i jiné dary. Přeji Vám požehnanou neděli i požehnané 

další dny, které jsou před námi! 
 

P. Radek Vašinek 


