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7. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ. 
 

19. 2. 2023 

 

1. Dnes prožíváme 7. NEDĚLI V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ.  
 
Dnes odpoledne příjme františkán bratr Bernard v 15:00 hod. v kostele Panny Marie Sněžné 
v Praze kněžské svěcení. Příští sobotu, tedy 25. 2. bude od 11:00 hod. v kostele sv. Antonína 
Paduánského v Liberci - Ruprechticích slavit primiční mši sv. Pamatujme na něj také ve 
svých modlitbách! 
 
Památky a svátky tohoto týdne: 
 
Úterý: Památka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve. 
Středa: POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu. 
Čtvrtek: Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka. 
 
Příští neděle je 1. NEDĚLE POSTNÍ. – V Hrádku n. N. bude mše sv. se zaměřením pro 
děti. 

2. Pořad bohoslužeb v příštím týdnu bude následující:v úterý bude pravidelná mše sv. od 17:00 
hod. v kapli na faře v Hrádku n. N. Na Popeleční středu bude mše sv. s udílením popelce 
v Chrastavě od 15:30 hod. v Hrádku n. N. pak od 17:00 hod. v kostele. Ve čtvrtek bude mše 
sv. v Hrádku od 17:00 hod. také již v kostele!, před ní se budeme od 16:30 hod. modlit 
pobožnost křížové cesty. V pátek bude v Chrastavě mše sv. jako obvykle od 17:00 hod., od 
16:30 hod. se také budeme modlit pobožnost křížové cesty. 
 

3. Po celou postní dobu se budeme vždy ve čtvrtek v Hrádku n. N. a v pátek v Chrastavě před 
mši sv. modlit od 16:30 hod. pobožnost křížové cesty. (Úterý a středa před mší sv. bude i 
nadále věnována modlitbě růžence a možnosti také přistoupit ke svátosti smíření). 
 

4. Sbírka z minulé neděle vynesla: Hrádek n. N. – 1 570 Kč 
      Chrastava – 1 240 Kč.  

Dnešní sbírka zvaná „Svatopetrský haléř“ bude odeslána do Říma, kde Svatý Stolec pak peníze 
rozdělí mezi nejpotřebnější. 

5. Děkuji Vám za Vaše modlitby, finanční i věcné dary. Přeji Vám hezkou a požehnanou neděli, 
dětem, studentům a pedagogům hezké jarní prázdniny a všem požehnaný vstup do 
svatopostní doby!  
 

 

P. Radek Vašinek 

 


