
• Účast na bohoslužbách je možná při dodržování hygienických opatření (respirátory, dezinfekce 
rukou, rozestupy 2 metry mezi účastníky bohoslužby, pokud nejsou členy jedné 
domácnosti).  Všem děkujeme za vzájemnou ohleduplnost a za respektování aktuálních 
opatření. 

• Dnes po večerní mši svaté zveme na adoraci do baziliky. 

• V pondělí bude ranní mše svatá v 8.00 hodin sloužena ve farním kostele. 

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

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

• V pátek od 15.00 hodin bude v bazilice adorace.  

• Minulou neděli proběhla sbírka na potřeby farnosti. Ve Frýdku byla vybrána částka 20.094,-
Kč, v Lískovci 3.255,-Kč a ve Starém Městě 3.334,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

• Zdravíme všechny rodiče a jejich odvážné děti. Zveme všechny, kteří mají chuť se o 
prázdninách zabavit a zažít dobrodružství, na farní tábor pro děti ve věku 9-16 let, s názvem 
„Deus vult!“. Akce bude probíhat 11 dní, v podhorském městečku Vrbno pod 
Pradědem.  Datum začátku 26. den v červenci, a 5. den v srpnu se všichni vrátíme společně 
domů. Cena tábora činí 2 300 korun, pro 2. a další děti z rodiny 2 100 korun. Více informací 
naleznete na webových stránkách farnosti. Přihlašování i platba je možná pouze elektronicky. 
Přihlašování začíná od 31. května. Těší se na vás vaši vedoucí.  

• Zveme všechny děti ve věku 6-12 let na příměstský tábor.  Tábor se koná od 12. do 16. 
července. Cena příměstského tábora je 730,-Kč, na jednotlivé dny 150,-Kč. Více informací 
naleznete na webových stránkách farnosti. Přihlašování i platba je možná pouze elektronicky. 
Přihlašování začíná od 7. června. Těší se na vás vaši vedoucí.   

• Od 14. června je možno přihlašovat děti do výuky náboženství ve Frýdku ve školním roce 
2021/22. Přihlašování bude probíhat pouze elektronicky. Děti navštěvující ZŠ Lískovec a Staré 
Město se budou přihlašovat ve škole.  

 


