•

Dnes v 16.00 hodin srdečně zveme do baziliky na Velikonoční koncert, který pořádá VOX
ORGANUM, spolek pro varhanní a duchovní hudbu. Představí se interpreti: Barbora Garzinová
Šancová – zpěv, Tomáš Grygar – trubka, Miroslav Maňoušek – varhany, David Postránecký –
varhanní improvizace. Více informací na vývěsce, webu a facebooku.

•

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

•

V úterý 10. května zveme v 9.00 hodin na starou faru na setkání seniorů. Bližší informace na
vývěsce.

•

Ve čtvrtek 12. května po ranní mši svaté bude prováděn úklid baziliky. Prosíme o pomoc při úklidu.

•

V pátek 13. května zveme od 15.00 hodin na adoraci do baziliky. Zapisovat se na adorační službu
je možno vzadu v kostele. Adoraci, prosím, obětujme za festival Boží město.

•

V rámci festivalu Boží město bude naše farnost v průběhu koncertů v pátek a v sobotu nabízet
občerstvení. Prosíme farníky o upečení buchet nebo jiných sladkých a slaných dobrot nakrájených
na přiměřené kousky ke konzumaci. Můžete je přinést v pátek 13. května od 15.00 do 16.30 hodin
na starou faru. Moc děkujeme.

•

Srdečně zveme všechny farníky v pátek 13. května a v sobotu 14. května k účasti na festivalu Boží
město. Bližší informace a program naleznete na vývěsce a ve Svatojánském hlasu. Děkujeme za
vaše modlitby.

•

Příští neděli v 15.00 hodin srdečně zveme na poutní mši svatou v kapli na Pánských Nových
Dvorech.

•

Minulý týden proběhla sbírka na potřeby farnosti. Ve Frýdku byla vybrána částka 22.520,-Kč,
v Lískovci 3.640,-Kč a ve Starém Městě 5.715,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

•

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

•

Zveme všechny děti ve věku 6–12 let na farní příměstský tábor s názvem Malý princ. Tábor se
uskuteční 11.–15. 7. 2022 a cena za každé dítě bude činit 730,-Kč, případně 150,-Kč za jednotlivé
dny. Své děti můžete přihlašovat již dnes, a to elektronicky přes online formulář na stránkách
farnosti.

•

Animátoři našeho děkanátu zvou všechny mladé na FPutovačku, která proběhne v neděli 15.
května. Začínáme společnou mší v Kozlovicích v 10.30 hodin. Pojďte si s námi užít putování přes
Palkovické hůrky až do Chlebovic. Bližší info o akci najdete na fb nebo ig děkanátu Frýdek horní.

•

Vzadu v kostele je pro vás připraveno nové číslo zpravodaje „Svatojánský hlas“, kde mimo jiné
naleznete článek „Proč se modlíme za volbu nového diecézního biskupa“.

•

Všem maminkám přejeme k jejich svátku vše nejlepší, hojnost Božího požehnání a pevné zdraví.

