OHLÁŠKY
NEDĚLE 19. 5. 2019


Dnes v 15.00 hodin srdečně zveme na poutní mši svatou do kaple na Pánských Nových Dvorech.



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



Od 13. května do 27. října je možno v bazilice získat plnomocné odpustky. V tomto období budou
všechny mše svaté slouženy v bazilice, včetně pondělí.



Biblický kurz má setkání ve středu 22. května v 19.00 hodin na staré faře.



Ve čtvrtek 23. května po ranní mši svaté bude prováděn úklid baziliky. Prosíme o pomoc při úklidu.



Setkání společenství Lectio Divina proběhne ve čtvrtek 23. května v 16.00 hodin v klášteře.



V pátek 24. května proběhne Noc kostelů. Pokud byste chtěli na Noc kostelů pozvat své přátele,
známé nebo kolegy, kteří běžně do kostela nechodí, můžete si vzadu v kostele vzít časopis
Poutnické novinky, nebo malý plakátek a použít jej jako pozvání na Noc kostelů. Děkujeme za šíření
pozvání. Ve farnosti Frýdek bude otevřen farní kostel sv. Jana Křtitele, bazilika Navštívení Panny
Marie, kostel sv. Jošta, kostel sv. Josefa, dělníka ve Starém Městě a kostel sv. Šimona a Judy
v Lískovci. Mše svatá v 18.00 hodin nebude sloužena. Rovněž nebude v tento den celodenní
adorace.



V sobotu 25. května od 18.00 hodin proběhne festiválek sv. Jan session na farní zahradě u staré
fary. Zahrají Hrozen, Tykráso a Žamboši. Srdečně zveme.



Příští neděli při mši svaté v 10.00 hodin bude v naší farnosti první svaté přijímání dětí.



Příští neděli proběhne sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.



Minulou neděli proběhla sbírka na podporu prorodinných pastoračních aktivit v diecézi. Ve Frýdku
byla vybrána částka 18.217,-Kč, v Lískovci 3.090,-Kč a ve Starém Městě 3.142,-Kč. Všem dárcům
upřímné Pán Bůh zaplať.



V termínu 7.-9. června zve mládež na Pěškoweekend do Jeseníku. Bližší informace na vývěsce.



Děti ve věku 6 - 15 let zveme na příměstský tábor, který se uskuteční 1. - 5. července na staré faře ve
Frýdku. Přihlašování probíhá ve farní kanceláři do pondělí 3. června.



Charita Frýdek-Místek zve seniory a přátelé Charity na poutní zájezd na sv. Hostýn, a to v úterý 21.
května. Přihlašování je možné v Domě pokojného stáří pod Bazilikou nebo v Místku v Lidovém
domě, a to od pondělí do středy od 8.00 do 15.00 hodin. Cena zájezdu je 200,-Kč.



V termínu 3. - 10. srpna se uskuteční Velký farní tábor ve Vidnavě. Přihlášku je nutno odevzdat ve
farní kanceláři nejpozději do pondělí 1. července. Kapacita tábora je omezena.

