Ohlášky farnosti Rožnov pod Radhoštěm
Neděle 9. 5. 2021 – 6. neděle velikonoční
Mše svaté 7:00* (F) a 8:15* (F) a 10:00* (F) – Vigantice 10:30 (K)
Individuální podávání svatého přijímání a možnost svaté zpovědi 15:00 až 16:00
Tichá eucharistická adorace 19:00 až 21:00
Pondělí 10. 5. 2021 – Pondělí po 6. neděli velikonoční
Mše svaté 18:00* (F)
Úterý 11. 5. 2021 – Úterý po 6. neděli velikonoční
Mše svatá 7:00* (F)
Středa 12. 5. 2021 – Středa po 6. neděli velikonoční
Mše svatá 18:00* (K) – Vigantice 17:00 (F)
Čtvrtek 13. 5. 2021 – Slavnost Nanebevstoupení Páně
Mše svaté 7:00* (F) a 18:00* (F) – Zpovídání 10:00 až 11:00
Pátek 14. 5. 2021 – Svátek svatého Matěje, apoštola
Mše svatá 18:00* (K-J) – Adorace od 13:00 skupina „C“, závěr adorace 17:30* (J)
Sobota 15. 5. 2021 – Sobota po 6. neděli velikonoční
Mše svaté 7:00* (F) a 18:00* (K)
Neděle 16. 5. 2021 – 7. neděle velikonoční
Mše svaté 7:00* (K) a 8:15* (K) a 10:00* (K) – Vigantice 10:30 (F)
Individuální podávání svatého přijímání a možnost svaté zpovědi 15:00 až 16:00
Tichá eucharistická adorace 19:00 až 21:00
Informace:
*videopřenos
Na bohoslužby je možné chodit při dodržení platných hygienických nařízení:
respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Členové jedné domácnosti rozestupy
zachovávat nemusí. I tak se nedělních mší vzhledem k rozestupům nemohou zúčastnit ještě
všichni, proto doporučujeme, účastnit se mší svatých ve všední dny.
Dnes bude ještě individuální příležitost ke svatému přijímání a svaté zpovědi od 15:00
do 16:00 hodin. Prosíme, přijímejte eucharistii na ruku. Při mších svatých podávají kněží
a jáhen svaté přijímání pouze na ruku. Těm, kteří přijímají do úst, podává pan kostelník.
Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně a mše svaté budou ráno v 7:00 a navíc také
večer v 18:00.
Sbírka příští neděle bude určena na nové lavice.
Příští neděli bude uzávěrka dalšího čísla Farního zpravodaje.
Májové pobožnosti jsou vždy po mši svaté ve všední dny a v sobotu ráno.
Plánujeme:
Kromě sbírek můžete dary na výdaje a provoz farnosti posílat na běžný účet farnosti
1763911309 / 0800. Je možné si nastavit i pravidelné platby. Pán Bůh zaplať.
Sbírka na církevní školství se uskuteční na slavnost Seslání Ducha Svatého. V našem
děkanátu bude tato sbírka určena ve prospěch ZŠ Salvator ve Valašském Meziříčí.
Noc kostelů připravujeme na pátek 25. května.
Mše svaté lze sledovat přes webovou kameru www.hvfree.net/kamery/roznov-kostel/ nebo
internetové rádio www.audiokostel.cz
Více o životě farnosti a nabídka online besed s farářem: www.pavelhofirek.cz/roznov
Pravidelný program farnosti a úmysly mší svatých jsou na webu. www.farnostroznov.cz
:

