
 
ŘÍMSKOKATOLICKÝ FARNÍ OBVOD HRÁDEK NAD NISOU 

FARNÍ OHLÁŠKY 

 

3. NEDĚLE POSTNÍ. 
20. 3. 2022 

1. Dnes prožíváme 3. NEDĚLI POSTNÍ. 
 
Památky a svátky tohoto týdne: 
 
Středa: Památka sv. Turibia z Mongroveja, biskupa. 
Pátek: Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ. 
 
Příští neděle je 4.  NEDĚLE POSTNÍ – LAETARE (RADOSTNÁ) – při této bohoslužbě 
požehnáme sanktusový zvon, který pak bude umístěn do sanktusové věže kostela sv. 
Bartoloměje v Hrádku nad Nisou. 

2. Pořad bohoslužeb v týdnu bude v Hrádku n. N. i v Chrastavě dle pravidelného 
bohoslužebného pořádku. 
 

3. Po mši sv. ve všední dny po celou dobu postní je také možnost tiché adorace zakončené 
svátostným požeháním. 
 

4. Během postní doby se modlíme pobožnost křížové cesty – v Hrádku nad Nisou vždy ve 
čtvrtek od 16:30 hod., v Chrastavě v pátek od 16:30 hod. Všichni jste srdečně zváni! 

 
5. Příští pátek, tedy 25. 3. se od 19:00 hod. na faře uskuteční další setkání farní rady, tímto její 

členy srdečně zvu. 
 

6. Od pátku 25. 3. do neděle 27. 3. proběhne v Hrádku n. N. na faře další modlitební triduum – 
třídenní modliteb matek. Začátek bude vždy v 17:00 hod. V pátek a v neděli bude modlitba 
probíhat při adoraci, v sobotu bude zahájená od 17:00 hod. mši sv. a poté bude pokračovat 
modlitba. Maminky všechny srdečně zvou, zvláště v dnešní nelehké době, kdy je tolik 
potřeba prosit o Boží milosrdenství, pokoj a požehnání. 

 
7. Výzva ke společné modlitbě zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 

 
8. Příští neděli bude paní Jana Koutová v Chrastavě vybírat příspěvky na rádio Proglas. 

 
9. Sbírka z minulé neděle, která byla na CSM v Hradci Králové, vynesla: Hrádek n. N. –  2 074 

Kč, Chrastava – 1 336 Kč.  
 

10. Děkuji Vám za Vaše modlitby, finanční i jiné dary. Přeji Vám hezkou a pokojnou neděli a 
požehnané další postní dny! 
 

 

P. Radek Vašinek 


