
 

Neděle 27. 11. 2022 

• Po večerní mši svaté adorace ve farním kostele.    

Pondělí 28. 11. 2022 

• Začínají roráty, ranní mše svatá v 6.30 hodin ve farním kostele. Zpovídá se od 6.30 hodin.  

Středa 30. 11. 2022 

• V 16.00 hodin adorace ve Starém Městě. V 16.30 hodin mše svatá. 

Čtvrtek 1. 12. 2022 

• V 16.00 hodin adorace v Lískovci. V 16.30 hodin mše svatá. 

Pátek 2. 12. 2022 

• První pátek v měsíci. Mše svaté v 6.30 a v 18.00 ve farním kostele, příležitost ke svátosti 
smíření od 6.30 a od 17.15 hodin. 

• V 15.00 hodin adorace ve farním kostele. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu 
v kostele. 

• Setkání ministrantů se nekoná. 

Sobota 3. 12. 2022 

• První sobota v měsíci. Mše svaté v 8.00 a v 18.00 hodin v bazilice. V 17.00 hodin zveme na 
pobožnost a růženec, rovněž příležitost ke svátosti smíření. Roráty tento den nebudou. 

Neděle 4. 12. 2022 

• V 16.00 hodin mše svatá v kapli sv. Barbory na frýdeckém zámku. 

• V 19.00 hodin zveme do sálu nad boční lodí farního kostela na sv. Jan session. Vystoupí Jan 
Horák v divadelním představení „Zapomenuté světlo“. Vstupné dobrovolné. 

 

Další oznámení 

• Příští neděli proběhne sbírka na potřeby farnosti. 

• K modlitbě svatého růžence před večerní mši svatou se můžete připojit online přes YouTube. 

• V době adventní vás zveme k prožívání připravených aktivit:  

✓ Neděle v 10.00 hodin a čtvrtek v 18.00 hodin mše svaté s příběhem pro děti.  

✓ Rorátní mše svaté v 6.30 hodin. 

✓ Každou neděli po mši svaté v 8.00 a v 10.00 hodin prodej vánočních oplatek.  

✓ Citát z Bible na každý den na sociálních sítích a webové stránce farnosti.  

✓ V úterý 6. prosince po večerní mši svaté oslava svátku sv. Mikuláše. 

✓ Sobota 10. prosince adventní den pro děti předškolního věku a od 1. do 3. třídy. 

✓ Pátek 16. prosince noční bdění mládeže. 

✓ Neděle 18. prosince po mši svaté v 10.00 hodin farní kafe a punč. 

✓ Neděle 18. prosince po večerní mši svaté svědectví bývalého narkomana Gorana Čurkoviče. 

• Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje. Bližší 
informace na vývěsce.   

 


