Neděle 19. 6. 2022
•

Po večerní mši svaté adorace v bazilice.

Úterý 21. 6. 2022
•

Od 9.00 hodin setkání seniorů KLAS. Bližší informace na vývěsce.

Středa 22. 6. 2022
•

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

Čtvrtek 23. 6. 2022
•

Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE. Mše svaté v 8.00 a v 18.00 hodin ve farním kostele.

Pátek 24. 6. 2022
•

Od 15.00 hodin zveme na adoraci do baziliky. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu
v kostele.

•

Setkání ministrantů od 16.00 hodin na staré faře.

Sobota 25. 6. 2022
•

Od 20.00 hodin zveme ke společné modlitbě růžence do baziliky. Sraz ve 20.00 hodin před
vchodem do areálu baziliky na straně u kláštera.

Neděle 26. 6. 2022
•

Pouť ve farním kostele. Mše svaté v 8.00 a v 10.00 hodin. V bazilice nebudou mše svaté
slouženy. Nebude večerní mše svatá ani adorace.

•

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.

Další oznámení
•

Společenství Modlitby matek zvou všechny na modlitební triduum 24.-26. června. Ke společné
modlitbě se sejdeme v bazilice v pátek v 17.00 hodin, v sobotu v 8.30 hodin (po mši svaté) a v
neděli na farní slavnosti.

•

Od června 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.

•

Přijměte pozvání k aktivnímu zapojení a spoluúčasti na cestě k proměně. Vyberte si jedno
z témat a přihlaste se na webu farnosti. Bližší informace naleznete na vývěsce a na webu
farnosti. Každý z moderátorů vám rád bude naslouchat, každý z vás může jedinečným
způsobem k proměně naší farnosti a života z víry v Krista v naší farnosti přispět.

•

Stále je možnost přihlásit děti na příměstský i farní tábor.

•

V průběhu hlavních prázdnin budou opět probíhat koncerty „Půlhodina s varhanami“, vždy
v neděli od 16.00 hodin v bazilice. Bližší informace na vývěsce a webu farnosti.

•

V pátek 1. července srdečně zveme děti a rodiny na setkání s otcem biskupem na Prašivé. Pokud
budete potřebovat zajistit dopravu, hlaste se, prosím, v kanceláři farního úřadu do 24. června.
Bližší informace a program na vývěsce.

