
 

Neděle 26. 6. 2022 

• Farní den. Program: od 11.30 hodin podáváni oběda - guláš. Od 15.00 hodin PŘEKVAPENÍ. 
Vezměte s sebou, prosíme, sklenice na nápoje. Prosíme o přinesení sladkých nebo slaných 
dobrot. Těšíme se na společně prožitou neděli. 

Pondělí 27. 6. 2022 

• Svátek Panny Marie, Matky ustavičné pomoci, mše svaté v 8.00 a v 18.00 hodin v bazilice.  

Středa 29. 6. 2022 

• V 16.00 hodin zveme na adoraci do Starého Města, v 16.30 hodin na mši svatou. 

• V 19.00 hodin v kostele sv. Jana a Pavla v Místku varhanní koncert. Bližší informace na vývěsce. 

Čtvrtek 30. 6. 2022 

• Po ranní mši svaté úklid baziliky. Prosíme o pomoc při úklidu.  

• V 16.00 hodin zveme na adoraci do Lískovce, v 16.30 hodin na mši svatou. 

• Vedoucí mládeže zvou všechny děti na druhém stupni základní školy a středoškoláky na 
ukončení školního roku. Milé setkání se bude odehrávat na staré faře od 18.00 hodin. S sebou 
pokud možno vezměte něco málo do společného občerstvení, špekáčky pro opékání a pití bude 
zajištěno. 

Pátek 1. 7. 2022 

• První pátek v měsíci. Mše svaté v 8.00 a v 18.00 v bazilice, příležitost ke svátosti smíření od 7.30 
a od 17.15 hodin.   

• Setkání dětí a rodin s otcem biskupem na Prašivé. Program a bližší informace na vývěsce. 

• V průběhu hlavních prázdnin nebudou páteční adorace. 

• Kancelář farního úřadu bude zavřena. 

Sobota 2. 7. 2022 

• První sobota v měsíci. V 17.00 hodin zveme na pobožnost a růženec, rovněž příležitost ke 
svátosti smíření. 

Neděle 3. 7. 2022 

• V 16.00 hodin zveme do baziliky na koncert „Půlhodina s varhanami“.  Na příčnou flétnu zahraje 
Eva Bradávková.  

 

Další oznámení 

• Příští neděli proběhne sbírka na potřeby farnosti.  

• Dnes ve farním kostele a od pondělí do neděle 3. července v bazilice bude vystavena putovní 
kopie sochy Panny Marie Svatohorské.   

• Stále je možno přihlašovat děti do výuky náboženství ve Frýdku ve školním roce 2022/23. 
Přihlašování probíhá pouze elektronicky. Předběžný rozvrh výuky je na vývěsce. Děti 
navštěvující ZŠ Lískovec a Staré Město se budou přihlašovat ve škole. 

• Do neděle 3. července je možnost přihlásit děti na příměstský i farní tábor.  
 


