
Program farností Rožnov pod Radhoštěm a Hutisko 
 

Neděle 14. 5. 2023  6. neděle velikonoční – Den modliteb za pronásledované 

křesťany 

Rožnov Mše svaté 7:00* (K - Z) 8:15* (K - Z) a 10:00* (K - Z)   

Tichá adorace 18:00 až 19:30 

Vigantice Mše svatá 10:30 (F) 

Hutisko Mše svatá 8:45 (F) 
  

Pondělí 15. 5. 2023 Pondělí po 6. neděli velikonoční 

Rožnov Mše svatá 18:00* (K) 

Úterý 16. 5. 2023 Svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 

Rožnov Mše svatá 7:00* (K)  

Hutisko Májová pobožnost 19:00 
  

Středa 17. 5. 2023 Středa po 6. neděli velikonoční 

Rožnov Mše svatá zvláště pro děti 18:00* (F)  

Vigantice Mše svatá ze Slavnosti Nanebevstoupení Páně 17:00 (K) 

Čtvrtek 18. 5. 2023 Slavnost Nanebevstoupení Páně 

Rožnov Mše svaté 7:00* (F) a 18:00* (K) – Dopolední zpovídání nebude  

Hutisko Májová pobožnost 19:00 
  

Pátek 19. 5. 2023 Pátek po 6. neděli velikonoční 

Rožnov Mše svatá 18:00* (F) – Adorace od 15:00 skupina „A“ 

Hutisko Tichá adorace 16:00 

Mše svatá ze Slavnosti Nanebevstoupení Páně 17:00 (K)  
  

Sobota 20. 5. 2023 Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 

Rožnov Mše svaté 7:00 (K) a 18:00 (F)  

Hutisko Růžencové večeřadlo a sv. přijímání 6:45  
  

Neděle 21. 5. 2023  7. neděle velikonoční  

Rožnov Mše svaté 7:00* (F) 8:15* (F) a 10:00* (F) - Tichá adorace 18:00 až 19:30 

Vigantice Mše svatá 10:30 (K) 

Hutisko Mše svatá 8:45 (K)  
  

 

Setkání vedoucích dětí a mládeže a katechetek bude ve středu 24. května v 19:00 v Rožnově. 

Benefiční koncert duchovní hudby bude v sobotu 27. května v 14:30 v Rožnově. 

Svatodušní vigilie v Rožnově bude v sobotu 27. května, v 18:00 mše svatá a v 19:00 vigilie. 

Mše svatá u kapličky na Dolních Pasekách bude v neděli 28. května v 15:00. 

Noc kostelů bude v pátek 2. června. 

Farní den v Rožnově bude v neděli 4. června.  

V 14:30 bude adorace a svátostné požehnání a od 15:00 posezení v kostelní zahradě. 

Májové pobožnosti v Rožnově jsou v měsíci květnu po mších svatých ve všední dny. 

Je možné přihlašovat děti na příměstský i pobytový tábor. Přihlášky jsou na farním webu. 

Centrum pro rodinu a farnost Valašské Meziříčí pořádají pouť do San Giovanni Rotondo 

v Assisi v Itálii. Podrobnosti jsou na plakátku v nástěnce. 

Setkání schol bude 3. června 2023 v Lidečku. Více viz plakátek. 

www.farnostroznov.cz www.farnosthutisko.cz 
 

http://www.farnostroznov.cz/
http://www.farnosthutisko.cz/


Ohlášky farností Rožnov pod Radhoštěm a Hutisko 
 

Společné ohlášky 

Přečíst svátky tohoto týdne, viz výše. 

Při mši svaté minulou neděli v Končinách se při sbírce pro potřebné rodiny na Ukrajině vybralo 

190. 000 Kč. 

Dnes je „Den modliteb za pronásledované křesťany“.  Sbírka dnešní neděle je určena na pomoc 

těm, kdo jsou ve světě pro křesťanskou víru pronásledováni. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

 

Rožnov a Vigantice 

Dnes je uzávěrka nového čísla Farního zpravodaje. 

Setkání vedoucích dětí a mládeže a katechetek bude ve středu 24. května v 19:00. 

 

Rožnov 

Děkujeme mužům, kteří se zúčastnili včerejší úklidové brigády v kůlně, dílně a kolem 

pastoračního centra. Pán Bůh zaplať 

Ve čtvrtek bude Slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše svaté budou ráno v 7:00 a večer v 18:00. 

Je třeba doplnit rozpis skupin na úklid našeho kostela. Prosíme zástupce jednotlivých skupin, 

aby se ozvali pan jáhnovi s aktuálním seznamem těch, kdo pravidelně chodí. Dále prosíme další 

farníky, kteří jsou ochotni s úklidem kostela pomáhat, aby se přihlásili buď do jednotlivých 

skupin, nebo panu jáhnovi. Děkujeme. 

Hledáme také někoho na úklid pastoračního centra. Přihlaste se u paní Jiřiny Nohavicové nebo 

u pana jáhna, případně pana faráře. Děkujeme. 

Zveme členy Malé scholy na výlet, který se bude konat v sobotu. Sraz bude v 13:15 na 

autobusovém nádraží. S sebou si vezměte 20 Kč na autobus, turistické oblečení a špekáček na 

večerní opékání. Těší se na vás vedoucí Malé scholy. 

 

Vigantice 

Mše svaté ve Viganticích budou ve středu v 17:00 (Za…) a příští neděli v 10:30 (Za…). 

Slavnost Nanebevstoupení Páně budeme slavit při mši svaté ve středu v 17:00. 

Od pondělí probíhá oprava varhan v našem kostele, kterou zajišťuje obec. 

 

Hutisko 

Mše svatá v pátek bude za… a příští neděli za…. 

Mše svatá ze Slavnosti Nanebevstoupení Páně se uskuteční v pátek v 17:00 hodin. 

V modlitbě pamatujme na otce Josefa Strbáka, který je po těžké operaci. 

 
  

www.farnostroznov.cz www.farnosthutisko.cz 
 

http://www.farnostroznov.cz/
http://www.farnosthutisko.cz/

