•

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

•

Dnes po večerní mši svaté zveme na adoraci do baziliky.

•

Ve středu 18. května bude v naší farnosti konference kněží děkanátu Frýdek. Zveme v 9.00
hodin na výstav Nejsvětější Svátosti a v 9.30 hodin na mši svatou do baziliky. V 8.00 hodin mše
svatá nebude sloužena.

•

Ve čtvrtek 19. května po ranní mši svaté bude prováděn úklid baziliky. Prosíme o pomoc při
úklidu.

•

V pátek 20. května zveme od 15.00 hodin na adoraci do baziliky. Zapisovat se na adorační
službu je možno vzadu v kostele.

•

Setkání ministrantů se koná v pátek 20. května od 16.30 hodin na staré faře.

•

Zveme ke společné modlitbě svatého růžence v sobotu 21. května od 20.00 hodin do baziliky.
Sraz ve 20.00 hodin před vchodem do areálu baziliky na straně u kláštera.

•

Milí farníci, zajímá vás, k čemu dospěly synodální skupinky? Co je bohatstvím naší farnosti a
v čem naopak vnímáme rezervy? A v neposlední řadě: Co s tím vším můžeme dělat? Rádi
bychom vás pozvali na I. synodální setkání farnosti, a to v neděli 22. 5. od 15 hod do farního
kostela. Během odpoledne budou prezentovány závěry synodálních skupinek, společně se
vydáme na cestu obnovy farnosti a setkání zakončíme u dobrého občerstvení na staré faře.
Všechny sladkosti a slanosti, které přineseme, bude možné si bezpečně odložit před třetí
hodinou na staré faře. Na setkání jsou srdečně zváni všichni, bez výjimky.

•

Příští neděli proběhne sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.

•

Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a průběhu
festivalu Boží město.

•

Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále 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 elektronicky přes online formulář na stránkách farnosti.

•

Základní umělecká škola duchovní hudby srdečně zve děti na zápis pro školní rok 2022/2023 ve
dnech od 30. května do 3. června vždy od 13.30 do 17.00 hodin. Bližší informace na webových
stránkách školy.

