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 Dnes po večerní mši svaté zveme na adoraci do baziliky.  

 Setkání seniorů se koná v úterý 15. října v 9.00 hodin na staré faře. 

 Ve čtvrtek 17. října po ranní mši svaté bude prováděn úklid baziliky. Prosíme o pomoc při úklidu. 

 Zveme na celodenní adoraci v pátek 18. října do kaple svatého Kříže v bazilice. Adorace bude 
zahájena po ranní mši svaté a ukončena před večerní mši svatou. Zapisovat se na adorační službu je 
možno vzadu v kostele. 

 Misijní klubko srdečně zve v pátek 18. října v 17.30 hodin do baziliky na modlitbu růžence, který se 
budeme společně modlit v rámci Misijního Mostu Modlitby za misie. Příští neděli 20. října zveme na 
Misijní mši svatou v 10.00 hodin do baziliky. Po mši svaté v 8.00 a v 10.00 hodin proběhne již 
tradiční MISIJNÍ JARMARK, kde budou nabízeny k prodeji misijní kalendáře, růžence i desátky a 
také výrobky dětí z misijního klubka. 

 V pátek 18. října v 18.45 hodin na staré faře proběhne příprava na svátost biřmování. 

 V sobotu 19. října srdečně zveme do baziliky na Pouť chlapů. Program a bližší informace na vývěsce 
a na webu farnosti. 

 Minulou neděli proběhla sbírka na potřeby farnosti. Ve Frýdku byla vybrána částka 17.958,-Kč, 
v Lískovci 7.241,-Kč a ve Starém Městě 4.500,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.  

 Příští neděli proběhne sbírka na světové misie. 

 Do pátku 18. října proběhne ve farní kanceláři výměna klíčů od staré fary. Prosíme všechny vedoucí 
společenství, která se scházejí na staré faře, aby si vyzvedli nové klíče.  

 Zveme všechny ministranty od 6 do 15 let na Noc s ministranty. Začínáme v pátek 25. října večerní 
mší svatou. Konec akce bude následující den odpoledne. Čeká vás spousta zábavy, kamarádi, hry a 
výlet. Více informací na vývěsce. Těšíme se na vás!  

 Výuka náboženství pro 1. třídu probíhá vždy v pondělí od 15.30 hodin na staré faře. 

 Srdečně zveme děti od 6 do 16 let na podzimní víkendovku do Hodoňovic v termínu 8. – 10. 
listopadu. Téma: Za plotem. Cena víkendovky je 400,-Kč, za každé další dítě 350,-Kč. Přihlásit se na 
víkendovku je možno pouze elektronicky, odkaz na přihlášku je na webových stránkách farnosti. 
Poplatek je třeba uhradit až po přihlášení, nejpozději do 1. listopadu ve farní kanceláři.   

 


