Ohlášky farnosti Rožnov pod Radhoštěm
Neděle 11. 11. 2018 – 32. neděle v mezidobí
Mše svaté 7:00 (D) a 8:15 (D) a 10:00 (D) – Mše svatá ve Viganticích 10:30 (K)
Pondělí 12. 11. 2018 – Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Mše svatá 18:00 (D)
Úterý 13. 11. 2018 – Památka sv. Anežky České, panny
Mše svatá 7:00 (D)
Středa 14. 11. 2018 – Středa 32. týdne v mezidobí
Mše svatá 18:00 (D) – Katecheze 19:00
Čtvrtek 15. 11. 2018 – Čtvrtek 32. týdne v mezidobí
Mše svaté 7:00 (D) a 18:00 (D) – Mše ve Viganticích 17:00 (D) – Katecheze 19:00
Zpovídání 10:00 až 12:00
Pátek 16. 11. 2018 32. týdne v mezidobí
Mše svaté 7:00 (D) a 18:00 (K)
Sobota 17. 11. 2018 – Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Mše svaté 7:00 (K) a 18:00 (K)
Neděle 18. 11. 2018 – 33. neděle v mezidobí
Mše svaté 7:00 (K) a 8:15 (K) a 10:00 (K) – Mše sv. ve Viganticích (Z)
Informace:
Dnes v 16.00 hodin se u pomníku padlých v městském parku uskuteční pobožnost za padlé
Rožnovany, kteří položili své životy na frontách 1. světové války. Na komorní vzpomínku
vás zvou potomci padlých mužů.
Česká biskupská konference se připojuje k iniciativám uctění památky padlých v 1. světové
válce v podobě rozeznění kostelních zvonů dnes ve 13:30 hodin.
Minulou neděli se při sbírce na Charitu vybralo 38.180 Kč. Z toho ve Viganticích 4.500 Kč.
Příští neděli bude sbírka na náš kostel.
Dnes po první a druhé mši svaté je poslední možnost vyzvednout si CD z biřmování v
sakristii. Zbylá CD budou k dispozici ve farní kanceláři v úředních hodinách.
Po první a druhé mši svaté jste zváni na agapé na faru.
Plánujeme:
Svátost manželství v našem kostele přijmou v pátek 16. listopadu Tomáš Barot a Eva Mitrová
z Valašského Meziříčí.
Zkouška scholy ke zpěvu na Vánoce bude v sobotu 24. listopadu v obvyklém čase.
Pravidelný program farnosti a úmysly mší svatých jsou na webu. www.farnostroznov.cz

