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Zhodnocení roku 2022 

povedlo se 

- Farní den 

- Synodální proces 

- Boží město 

- webkamery v kostelích 

- lidé se vracejí na bohoslužby 

- nové lavice a inventář ve farním kostele 

- otevření farního kostela pod věží i během dne 

Plán pro rok 2023 

Farní kafe – po nedělní mši sv. v 10:00 

Ekumenický týden modliteb 

vždy 3. neděli v měsíci 

23. - 29. ledna 

Oblastní setkání Charismatické obnovy ve FK 18. února 

Farní postní den pro děti (termín ještě není) 

24 hodin pro Pána 17. března 

Misijní koláč 19. března 

Synodální setkání farnosti ve FK 

Pašije na náměstí 

26. března 

7. dubna 

Hrozenbál v Lidovém domě v Místku 15. dubna 

Otevřené chrámy od května do října 

Pouť matek 13. května 

Svatodušní vigílie 27. května - po západu slunce 

I. frýdecká pouť 28. května 

Noc kostelů 2. června 

I. sv. přijímání 4. června 

farní den 24. - 25. června 

Jan session nedělní večery během léta 

II. frýdecká pouť 13. srpna 

III. frýdecká pouť 10. září 

Pouť v Hájku 16. září 

Rodinná olympiáda 17. září 

Manželské večery od konce září (úterý?) 

Diecézní pouť rodin 7. října 

Misijní neděle 22. říjen 

Večery chval každou 3. neděli (na 4 místech, 5 církví) 

Modlitby matek 27.-29.1, 24.-26.3., 23.-25.6., 29.9.-1.10. 

  

Proviciální kapitula Redemptoristů 

- 9. - 13. ledna proběhne na Slovensku – zástup v této době za všechny tři kněze zajistí O. 

Anton Verbovský 

 



 

 

Synodální proces ve farnosti 

- dotazník farnosti vyplnilo cca 200 lidí – bude vyhodnocen a prezentován  

- prosba: pokračovat v synodálním procesu. 

- synodální proces je duší života farnosti  

- pastorační rada navrhuje, projednává a doporučuje či nedoporučuje 

- rozhoduje a zodpovědnost nese administrátor farnosti 

 

Bazilika – Vánoce 

- varhany jsou již funkční (opraven ventilátor) 

- potřeba pomoci s organizací Jesliček - 25. a 26. prosince od 14:00 

- koncert - Pončovi 25. prosince 

 

Ve farním kostele chystáme 

- přečalounit malé lavičky do oranžové látky aby ladily s novými lavicemi 

- lustr přemístit do boční lodi a dát nová LED světla 

- staré lavice v bočních lodích zabezpečit proti posunu 

Dotace na obnovu baziliky 

- v roce 2023 by měla být možnost podat žádost o dotaci z EU pro baziliku  

- dotace by mohla pokrýt kompletní opravu varhan, opravu a zpřístupnění krypty, změnu 

odvodu dešťových vod ze střechy baziliky (zasakování v areálu kolem baziliky), 

restaurování oltáře v kapli sv. Kříže v bazilice, recepci pro průvodce v bazilice, nové 

zpovědnice v bazilice, obnovu mramorování pískovcového soklu v interiéru baziliky, repasi 

lustrů a doplnění osvětlení, restaurování a obnovu zlacení zábradlí ochozů a kůru a 

korintských hlavic a celkově novou výmalbu interiéru baziliky  

- celkové náklady těchto oprav mohou být až 70 mil. Kč, z toho 95% by pokryla dotace EU 

- probíhají přípravy dokumentací a vyřizování povolení  

 

Sál na dvoře staré fary (Komunitní centrum) 

- pro scházení a různé aktivity ve farnosti by se hodil sál s kapacitou cca 100 osob, který by 

mohl vzniknout na dvoře staré fary po zbourání starých garáží a zastřešení prostoru dvora 

- byl by to optimální prostor pro farní kafe, setkání, přednášky apod. 

- zatím ve stadiu diskusí o tom, jaké požadavky by měl sál splňovat 

- financování by mohlo být částečně z peněz uložených u biskupství za prodeje farních 

pozemků v minulých letech; financování z dotací není příliš reálné – komunitní centra ve 

velkých městech nemají aktuálně možnost čerpat dotace 

 


