
• Účast na bohoslužbách je možná při dodržování hygienických opatření (respirátory, 
dezinfekce rukou, rozestupy 1,5 metru mezi účastníky bohoslužby, pokud nejsou členy jedné 
domácnosti). Všem děkujeme za vzájemnou ohleduplnost a za respektování aktuálních 
opatření. 

• Dnes v 19.00 hodin srdečně zveme na ekumenický Večer chval do farního kostela. Chvály 
povede schola Efrém a skupina ze Slezské církve evangelické. 

• Od úterý 18. ledna proběhne týden modliteb za jednotu křesťanů.  

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

• Zveme všechny děti a mladé ve věku od 6 do 15 let do Scholičky, která se bude scházet na staré 
faře ve čtvrtek od 16.30 do 18.00 hodin. Jestli vlastníte nějaký hudební nástroj budeme rádi, když 
si ho vezmete sebou.  

• Ve čtvrtek 20. ledna v 18.00 hodin zveme mládež do farního kostela na mši svatou. 

• V pátek 21. ledna zveme od 15.00 hodin na adoraci do farního kostela. Zapisovat se na adorační 
službu je možno vzadu v kostele. 

• Zveme ke společné modlitbě svatého růžence v sobotu 22. ledna od 20.00 hodin do farního 
kostela. Sraz ve 20.00 hodin před zákristií.  

• Ještě dnes můžete přispět na Tříkrálovou sbírku do kasičky ve farním kostele.  

• Příští neděli proběhne sbírka na biblický apoštolát. 

• Zveme všechny děti ve věku 6–12 let na víkendovku na téma Vzhůru za dobrodružstvím, která 
proběhne ve dnech 28.–30. 1. 2022 v Komunitním centru Klášter v Blahutovicích. Cena za každé 
dítě bude činit 450,-Kč. Přihlašovat se můžete od 10. do 23. 1. 2022 skrze online formulář, který 
naleznete na webových stránkách farnosti. Přihlašování má omezenou kapacitu, proto 
doporučujeme přihlásit se co nejdříve. Akce se bude konat pouze za příznivé epidemiologické 
situace. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás – mládež farnosti Frýdek. 

• Zveme všechny mladé ve věku 13-18 let na víkendovku na téma Síla, která proběhne ve dnech 
11-13. 2. 2022 Na kopečku v Hodoňovicích. Cena za každé dítě bude činit 600,-Kč. Přihlašovat se 
můžete od 16. 1 do 7. 2. 2 022 skrze online formulář, který naleznete na webových stránkách 
farnosti. Akce se bude konat za příznivé epidemiologické situace. 

 


