
 
ŘÍMSKOKATOLICKÝ FARNÍ OBVOD HRÁDEK NAD NISOU 

FARNÍ OHLÁŠKY 

 

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ. 
 

19. 6. 2022 

1. Dnes prožíváme SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ. 
 
Památky a svátky tohoto týdne: 
 
Úterý: Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. 
Středa: Památka sv. Paulína Nolánského, biskupa, sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, 
mučedníků. 
Čtvrtek: SLAVNOST NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE. 
Pátek: SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA. 
 
Příští neděle je 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. 

2. Pořad bohoslužeb v příštím týdnu bude následující: v Hrádku nad Nisou bude v úterý 
pravidelná mše sv. do 17:00 hod v kapli na faře, ve čtvrtek od 17:00 hod. jako obvykle 
v kostele, v sobotu pak bude mše sv. od 18:00 hod. s nedělní platností. V Chrastavě bude 
ve středu od 17:00 hod. pravidelná mše sv., v pátek výjimečně mše sv. nebude! V sobotu 
pak bude od 16:30 hod. mše sv. s nedělní platností. V neděli mše sv. v Hrádku ani v 
Chrastavě výjimečně nebudou! Bude společná mše sv. s německými rodáky od 10:00 
hod. v Nové Vsi. Zazpívá také náš chrámový sbor od sv. Bartoloměje. 
 

3. V úterý 21. června se od 18:30 hod. uskuteční v kostele sv. Bartoloměje v Hrádku n. N. 
koncert duchovní hudby v podání hudebního tělesa KVINTUS, všichni jste srdečně zváni! 

 
4. Příští víkend od pátku do neděle bude také opět probíhat modlitební triduum – třídenní 

Modliteb matek, vždy od 17:00 hod., v pátek a v neděli v kapli na faře, v sobotu pak před 
mší sv. v kostele. Maminky srdečně zvou k účasti a modlitbě za odprošení hříchů v pátek 
v sobotu za odpuštění těm, kdo ublížili nám či naším dětem a v neděli ke chvále Pána 
vzdávání díků za vše dobré. 

 
5. Sbírka z minulé neděle vynesla: Hrádek n. N. –  1 854 Kč, Chrastava – 1 562 Kč.  

 
6. Děkuji Vám za Vaše modlitby, finanční i jiné dary. Přeji Vám hezkou a pokojnou sváteční 

neděli a požehnané další dny, které jsou před námi. 
 

 
 

P. Radek Vašinek 

 

 


