
• Nadále platí nařízení týkající se omezení účasti na bohoslužbách. Při dodržování všech 
hygienických opatření (roušky, dezinfekce rukou, rozestupy 2m, není možný hromadný zpěv) 
se může mše svaté zúčastnit v bazilice 35 osob, ve farním kostele 26 osob, ve Starém Městě 18 
osob a v Lískovci 13 osob. Přednostně se mší svatých můžou zúčastnit ti, kteří mají zamluven 
úmysl. Po naplnění kapacity bude kostel uzavřen.  

• Dnes ve farním kostele budeme podávat svaté přijímání od 15.00 do 16.00 hodin. Bude možno 
přistoupit ke svátosti smíření. 

• Dnes po večerní mši svaté zveme na adoraci do farního kostela. 

• V pondělí je svátek Stolce svatého Petra. Mše svaté budou slouženy v 8.00 a v 18.00 hodin 
v bazilice. 

• Ve čtvrtek 25. února se v 16.00 hodin v Lískovci koná křížová cesta a v 16.30 hodin bude sloužena 
mše svatá. 

• Zveme na adoraci v pátek 26. února do farního kostela. Adorace bude probíhat od 15.00 do 17.15 
hodin. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu v kostele. 

• V pátek 26. února zveme od 17.20 na křížovou cestu a po ní na mši svatou s postní promluvou, 
které budou tematicky zaměřeny k roku sv. Josefa. 

• Zpovídáme půl hodiny před každou mši svatou a v neděli od 15.00 do 16.00 hodin. 

• V Lískovci a ve St. Městě budeme podávat sv. přijímání v neděli po mši svaté. V Lískovci do 8.30 
a ve Starém Městě do 10.00 hodin.  

• Zdravíme všechny rodiče, případně děti, které budou své rodiče přemlouvat. Předáváme vám 
krátké info o tom, že farnost Frýdek pořádá pobytový tábor na téma Nebeské Království v 
termínu 26. července – 5. srpna (11 dní) v krásném podhorském městu Vrbno pod Pradědem. 
Prozatím nevíme, jaká bude o prázdninách situace, ale předpokládáme, že lepší. Prosím zapište 
si do svých deníčků tento termín, nebo na něj myslete a nezapomeňte. Přihlašování bude 
probíhat později, ale nebojte, bude na něj dostatek času. Hlavní vedoucí tábora: Ondřej 
Janošec.  číslo: +420 606 625 324 Email: ondrejekj@seznam.cz Těší se na vás tým vedoucích!  

• Všem děkujeme za vzájemnou ohleduplnost a za respektování aktuálních opatření.    

• Prosíme farníky, aby sledovali aktuální informace týkající se opatření, případné změny zveřejníme 
na webu farnosti a na vývěskách.  

 


