
 
Neděle 19. 3. 2023 
• Dnes dopoledne máme Misijní koláč a farní kafé.  

• V 15.00 hodin v bazilice křížová cesta a postní promluva. 

• V 19.00 hodin ekumenický večer chval na balkoně farního kostela. Chvály povede schola Efrém 
a skupina ze Slezské evangelické církve. Adorace nebude.  

Pondělí 20. 3. 2023 
• Po ranní mši svaté úklid ve farním kostele. Prosíme o pomoc při úklidu. 

Úterý 21. 3. 2023 
• Od 9.00 hodin setkání seniorů KLAS. Bližší informace na vývěsce. 

Čtvrtek 23. 3. 2023 
• V 19.00 hodin na staré faře POSTNÍ MISE pro mladé.  

Pátek 24. 3. 2023 
• V 15.00 hodin adorace ve farním kostele. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu 

v kostele.  

• V 16.00 hodin setkání ministrantů na staré faře. 

• V 17.20 hodin křížová cesta, vede společenství Modlitby matek. V 18.00 hodin mše svatá s postní 
promluvou P. Jozefa Mihoka CSsR, provinciála na téma „K čemu potřebuji kněze?". 

Sobota 25. 3. 2023 
• Slavnost Zvěstování Páně, mše svaté v 8.00 a v 18.00 hodin v bazilice.  

• Po večerní mši svaté od 19.00 hodin zveme ke společné modlitbě celého svatého růžence do 
baziliky. Doporučujeme si vzít s sebou deku. 

Neděle 26. 3. 2023 
• V 15.00 hodin v kostele sv. Jana a Pavla v Místku křížová cesta a postní promluva. 

• Zveme každého z vás v neděli 26. března v 15 hodin na starou faru na 3. synodální setkání naší 
farnosti. Kromě diskusí vás čeká představení návrhu koordinačního plánu farnosti, který 
připravily synodní skupiny. Setkání proběhne v neformálním duchu – s občerstvením ve formě 
kávy, čaje a něčeho dobrého k snědku. 

Další oznámení 

• Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje. Bližší 
informace na vývěsce. Zároveň Charita FM a skauti sbírají staré a nové svíčky pro Ukrajinu. 
Informace na vývěsce.  

• Stávající i noví zájemci o lektorskou službu se mohou hlásit u Pavla Vyvijala 
(pavelvyvijal@gmail.com) nebo Václava Michalčáka (vmichalcak@gmail.com) z důvodu 
přihlašování se ke čtení na jednotlivé dny. 

• V kapli sv. Kříže jsou vystaveny práce žáků Střední umělecké školy AVE ART z Ostravy na postní 
téma Kříž – znamení spásy. Výstava potrvá celou dobu postní.  

• V neděli 5. března proběhla sbírka na potřeby farnosti. Ve Frýdku byla vybrána částku 21.759,-
Kč, v Lískovci 4.789,-Kč a ve Starém Městě 4.410,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

• Společenství Modlitby matek zvou všechny na modlitební triduum 24. – 26. března. Bližší 
informace na vývěsce a na webových stránkách farnosti.  

• Akce Katolického lidového domu: Teorie a slavení Velikonoční Paschy – bližší informace na 
vývěsce. 

• Srdečně zveme na Hrozenbál, který se uskuteční v sobotu 15. dubna od 19.00 hodin v Lidovém 
domě v Místku. Bližší informace naleznete na webových stránkách farnosti. 

• Farní kancelář bude v pondělí 20. 3. a úterý 21. 3. uzavřena.  

 


