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

 Ve čtvrtek je slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ. Mše svaté budou slouženy v 8.00 a v 18.00 hodin 
v bazilice. Po večerní mši svaté bude eucharistický průvod kolem baziliky. Prosíme rodiče, aby 
dětem připravili květiny k průvodu. 

 Ve čtvrtek 20. června po ranní mši svaté bude prováděn úklid baziliky. Prosíme o pomoc při 
úklidu. 

 Setkání společenství Lectio Divina proběhne ve čtvrtek 20. června v 16.00 hodin v klášteře. 

 Zveme na celodenní adoraci v pátek 21. června do kaple svatého Kříže v bazilice. Zapisovat se na 
adorační službu je možno vzadu v kostele. 

 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. 

 Minulou neděli proběhla sbírka na Diecézní charitu. Ve Frýdku byla vybrána částka 17.653,-Kč, 
v Lískovci 2.730,-Kč a ve Starém Městě 3.362,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

 Připomínáme, že přihlášky k přípravě na svátost biřmování je třeba odevzdat do 30. června. 

 Příští neděli na slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE je poutní slavnost ve farním kostele. 
Mše svaté budou slouženy v  8.00 a v 10.00 hodin ve farním kostele. Večerní mše svatá ani 
adorace NEBUDOU. Při mši svaté v 8.00 hodin se budeme loučit s otcem Romanem a při mši 
svaté v 10.00 hodin s otcem Jozefem. Odpoledne srdečně zveme farníky od 15.00 hodin na farní 
zahradu k společnému posezení. Pokud můžete, přineste s sebou nějakou dobrůtku k ochutnání 
a opékání. 

 V pondělí 1. července srdečně zveme děti na PRAŠIVOU NA DIECÉZNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ S OTCEM 
BISKUPEM.  

 Vzadu v kostele si rodiče mohou vyzvednout přihlášku do náboženství na příští školní rok 
s předběžným rozvrhem výuky náboženství.  

 Srdečně zveme o hlavních prázdninách na sérii koncertů "Půlhodina s varhanami", na které vám 
rozezní varhany Miroslav Maňoušek a jeho hosté. Každý čtvrtek ve 14.30 hodin v bazilice 
Navštívení Pany Marie ve Frýdku. Více informací na nástěnce, na webu a na facebooku. Těšíme 
se na vás. 

 Zveme všechny mladé od 14 let na tančírnu s názvem Cesta časem. Akce se bude konat v sobotu 
22. června od 18.30 hodin v multifunkčním sále ZŠ Dobrá. Cena 50,-Kč zahrnuje skvělou zábavu, 
dobrou společnost a možnost přespání. Více informací naleznete na plakátku vzadu v kostele a 
na facebookové události. Těší se na vás animátoři děkanátu. 

 Frýdecká farnost připravuje kurz „manželské večery“, to je osm setkání, která 
manželským/partnerským párům pomáhají investovat do jejich vztahu a vybudovat pevné 
manželství.  Kurz proběhne ve čtvrtky od 12. září do 31. října, od 19.00 – 21.30 hodin.  Přihlášky a 
bližší informace najdete vzadu v kostele.  Vzhledem k omezenému počtu párů, pro tento kurz, je 
kritériem datum odevzdání přihlášky.   

 


