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 Dnes po večerní mši svaté zveme na adoraci do baziliky. Adoraci povede chrámový sbor. 

 V úterý 13. listopadu proběhne po večerní mši svaté ve farním kostele přednáška na téma BIBLE 
JAKO "UČEBNICE" NAŠÍ KOMUNIKACE. Slovo si pro nás připravil Pavel Vyvijal. Všechny srdečně 
zvou farní evangelizační buňky. 

 Biblický kurz má setkání ve středu 14. listopadu v 19.00 hodin na staré faře. 

 Zveme na celodenní adoraci v pátek 16. listopadu do farního kostela. Adorace bude zahájena po 
ranní mši svaté a ukončena před večerní mši svatou. Zapisovat se na adorační službu je možno 
vzadu v kostele. 

 Schola Efrém zve na Večer chval v sobotu 17. listopadu v 19.00 hodin na balkoně nad boční lodí 
farního kostela sv. Jana Křtitele. Tématem večera bude díkůvzdání za svobodu. 

 Minulou neděli proběhla sbírka na potřeby farnosti. Ve Frýdku byla vybrána částka 19.682,-Kč, 
v Lískovci 6.065,-Kč a ve Starém Městě 4.410,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.  

 Příští neděli proběhne sbírka ke Dni Bible. 

 Od pátku 23. listopadu od 19.00 hodin do soboty 24. listopadu do 17.00 hodin bude ve farním 
kostele probíhat souvislé čtení a naslouchání celého Nového zákona. Zájemci o čtení se mohou 
zapisovat do seznamu vzadu v kostele. Bližší informace na vývěsce. 

 V areálu baziliky je přistaven kontejner pro likvidaci listí ze zahrádek u jednotlivých zastavení 
křížové cesty a k provádění podzimního úklidu areálu. Prosíme všechny, kteří se starají o zahrádky i 
všechny ochotné o pomoc při hrabání listí. Potřebné nářadí je možno zapůjčit v klášteře. Děkujeme 
za pomoc. 

 

 
"Prokazuj lásku svým majetkem, využij svých prostředků k lásce, jak můžeš. Tak se tvůj život stává 
dobrým a majetek se stává opravdovým darem, neboť život není čas vlastnictví, nýbrž čas lásky"(z 
katecheze Papeže Františka). 
Milí farníci a příznivci Papežských misijních děl, slova Papeže Františka jste naplnili opravdu vrchovatou 
měrou. Svou velkou štědrostí, která se v letošním misijním jarmarku vyšplhala na neuvěřitelných 
46.291,-Kč, jste přispěli k realizování projektů PMDD a tím pomohli chudým dětem na misiích. Vaší stálé 
podpory a důvěry si opravdu velice vážíme a zároveň prosíme o modlitby pro naši práci, aby byla 
požehnáním nejen pro oblasti nám vzdálené, ale i pro celou naši farnost. Poděkování patří samozřejmě 
dětem z Misijního klubka, jejich rodičům, ale také všem, kteří se podíleli na misijním tvoření a slavení 
Misijní neděle. 
Finanční obnos bude jako vždy odeslán na účet PMD a veškeré informace o Papežských misijních 
dílech naleznete na www.missio.cz. 
Upřímné díky! 
 

http://www.missio.cz/

