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 Dnes v 19.15 hodin zveme na adoraci do baziliky. Adoraci povede mládež. 

 Ve Svatém týdnu od 15. dubna do 22. dubna nebude probíhat výuka náboženství. 

 V pondělí 15. dubna po ranní mši svaté bude prováděn úklid farního kostela. Prosíme o pomoc při 
úklidu. 

 Připomínáme, že zpovídáme před velikonočními svátky. V týdnu budeme zpovídat do středy 17. 
dubna.  Program zpovídání je uveden na webových stránkách farnosti a na vývěsce. Ve Starém 
Městě budeme zpovídat ve středu 17. dubna od 16.00 hodin. 

 Od Zeleného čtvrtku se přesouvá liturgický program farnosti do baziliky. 

 Na Zelený čtvrtek v 9.00 hodin jsou všichni zváni do katedrály na mši svatou s otcem biskupem, 
při níž budou svěceny oleje. Ministranti, kteří chtějí jet na mši svatou, se mohou přihlásit do středy 
u o. Jozefa, počet míst je omezen. V 18.00 hodin bude sloužena mše svatá Večeře Páně v bazilice.  

 V pátek je Velký pátek, den PŘÍSNÉHO POSTU. V 8.00 hodin zveme do baziliky na ranní chvály a 
ve 14.00 hodin na křížovou cestu, která se uskuteční podle počasí v areálu nebo v bazilice. Obřady 
Velkého pátku se budou konat v 15.00 hodin v bazilice.  

 V pátek v 9.00 hodin zveme všechny ministranty do baziliky na nácvik Velkopátečních obřadů. 

 V pátek ve 12.00 hodin zazní na náměstí v Místku zpívané pašije v podání frýdeckých schol. 

 Na Bílou sobotu zveme v 8.00 hodin do baziliky na ranní chvály. Od 13.00 do 19.00 hodin bude 
možnost adorace u hrobu Páně. Ve 20.00 hodin v bazilice vigilie Zmrtvýchvstání Páně. 

 V sobotu v 8.30 hodin zveme všechny ministranty do baziliky na nácvik Velikonoční vigilie. 

 Na Velký pátek a Bílou sobotu bude při adoraci u Božího hrobu sbírka na opravy chrámů ve Svaté 
zemi. 

 V neděli Zmrtvýchvstání Páně po mši svaté v 8.00 a v 10.00 hodin posvětíme pokrmy.  
Velikonoční pořad bohoslužeb je na vývěsce a na webových stránkách farnosti. 

 V neděli 21. dubna v 19.00 hodin zveme do sálu na staré faře na velikonoční večer chval. 

 Minulou neděli proběhla sbírka na potřeby farnosti. Ve Frýdku byla vybrána částka 19.639,-Kč, 
v Lískovci 4.794,-Kč a ve Starém Městě 3.648,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

 Příští neděli proběhne velikonoční sbírka na kněžský seminář. 

 Vzadu v kostele je rozpis na sobotní adoraci u Božího hrobu. Můžete se zapisovat na služby.  

 Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému průběhu 
diecézního setkání mládeže s otcem biskupem ve Frýdku. 


