
 

 

 Dnes po večerní mši svaté zveme na adoraci do farního kostela.  

 V pondělí 19. března po ranní mši svaté bude prováděn úklid farního kostela. Prosíme o pomoc při 
úklidu. 

 Katolický lidový dům v Místku zve na Literární večer - autorské čtení křesťanské básnířky Adély 
Senecké spojené s výstavou ilustrací P. Štefana Bednára v úterý 20. března v 17.00 hodin v 
Lidovém domě. Vstupné dobrovolné, malé občerstvení zajištěno. 

 Příležitost ke svátosti smíření před velikonocemi bude ve Frýdku od pátku 23. března do středy 28. 
března. Program zpovídání bude uveden na webových stránkách farnosti a na vývěsce. V Lískovci 
budeme zpovídat ve čtvrtek 22. března od 16.00 hodin, ve Starém Městě ve středu 28. března od 
16.00 hodin.  

 Biblický kurz má setkání ve středu 21. března v 19.00 hodin na staré faře. 

 Ve čtvrtek 22. března po ranní mši svaté bude prováděn úklid baziliky. Prosíme o pomoc při úklidu. 

 Setkání společenství Lectio Divina proběhne ve čtvrtek 22. února v 16.00 hodin v klášteře. 

 Setkání biřmovanců-skupina o. Romana proběhne ve čtvrtek 22. března v 19.00 hodin na staré 
faře. 

 Setkání biřmovanců-skupina o. Jozefa proběhne v pátek 23. února v 19.00 hodin na staré faře. 

 V pátek 23. března zveme od 17.20 hodin na křížovou cestu a po ní na mši svatou s postní 
promluvou Mons. Adama Ruckého, biskupského vikáře. 

 Zveme na celodenní adoraci v pátek 23. března do farního kostela. Adorace bude zahájena po 
ranní mši svaté a ukončena v 17.00 hodin. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu 
v kostele. 

 Společenství Modlitby matek srdečně zve na modlitební triduum ve dnech 23.-25. března. Bližší 
informace na vývěsce. 

 V sobotu 24. března se uskuteční už tradiční křížová cesta na Prašivou. Začínat budeme ve 14 
hodin u restaurace Kohútka. Animátoři frýdeckého děkanátu zvou všechny mladé i starší ke 
společné modlitbě.  

 Příští neděli dochází ke změně času, začíná letní čas. Hodiny se posouvají o hodinu dopředu.  

 Příští neděli je Květná neděle. Mše svaté budou slouženy v 8.00, v 10.00 a v 18.00 hodin v bazilice. 
Ratolesti budeme světit pouze v neděli při každé mši svaté. 

 Při sbírce na potřeby farnosti byla ve Frýdku vybrána částka 17.199,-Kč, v Lískovci 4.200,-Kč a ve 
Starém Městě 2.992,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

 V neděli 11. března se uskutečnil v naší farnosti misijní koláč. Za sobotní přípravu a nedělní prodej 
patří velké poděkování dětem z Misijního klubka a jejich rodičům. Tato tradiční misijní akce se však 
nemůže uskutečnit, také bez podpory vás farníků, příznivců Papežského misijního díla dětí. Vaším 
finančním přispěním, které činilo 20.548,- Kč, jste prostřednictvím projektů Papežských misijních 
děl dětí, připravili lehčí život mnohým dětem v misijních oblastech. 

 


