
Program farností Rožnov pod Radhoštěm a Hutisko 
 

Neděle 21. 5. 2023  7. neděle velikonoční  

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

Vigantice Mše svatá nebude 

Hutisko Mše svatá 8:45 (K)  
  

Pondělí 22. 5. 2023 Pondělí po 7. neděli velikonoční 

Rožnov Mše svatá 18:00* (K) 

Úterý 23. 5. 2023 Úterý po 7. neděli velikonoční 

Rožnov Mše svatá 7:00* (K)  

Hutisko Májová pobožnost 19:00 
  

Středa 24. 5. 2023 Středa po 7. neděli velikonoční 

Rožnov Mše svatá 18:00* (F) - Setkání vedoucích dětí a mládeže a katechetek v 19:00  

Vigantice Mše svatá nebude 

Čtvrtek 25. 5. 2023 Čtvrtek po 7. neděli velikonoční 

Rožnov Mše svaté 7:00* (F) – Zpovídání 10:00 až 11:00 – Katecheze pro dospělé 17:00 

Hutisko Májová pobožnost 19:00 
  

Pátek 26. 5. 2023 Památka svatého Filipa Neriho, kněze  

Rožnov Mše svatá 18:00* (K) – Adorace od 15:00 skupina „B“ a požehnání 17:30 (J) 

Hutisko Mše svatá 17:00 (F) 
  

Sobota 27. 5. 2023 Sobota po 7. neděli velikonoční 

Rožnov Mše svaté 7:00 (K) a 18:00 (F) – Svatodušní vigilie 19:00 

Benefiční koncert 14:30 

Hutisko Růžencové večeřadlo a sv. přijímání 6:45  
  

Neděle 28. 5. 2023  Slavnost Seslání Ducha Svatého  

Rožnov Mše svaté 7:00* (F) 8:15* (K) 10:00* (K) a 15:00 (K) na Dolních Pasekách  

Křty 11:15 – Tichá adorace 18:00 až 19:30 

Vigantice Mše svatá pravděpodobně nebude 

Hutisko Mše svatá 8:45 (F) – Májová pobožnost Pod Kání 15:00 
  

 

Vernisáž výstavy v Kostnici bude v pátek 2. června v 17:00. 

Noc kostelů bude v pátek 2. června. 

Brigáda mužů bude v sobotu 3. června v 8:30. 

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. 

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

Slavnost Těla a Krve Páně budeme slavit v Rožnově ve čtvrtek 8. června při mších svatých 

ráno v 7:00 a večer v 18:00 také s průvodem. Na Hutisku při mši svaté v neděli 11. června. 

Děkanátní setkání rodin v Zašové bude v sobotu 10. června od 14:00. 

První svaté přijímání bude na Hutisku 4. června a v Rožnově 11. června v 10:00. 

Svatá zpověď před prázdninami bude v neděli 11. června od 16:00 do 17:00. 

Ohlášky: V sobotu 3. června v Rajnochovicích uzavřou manželství Klára Janyšková 

z Valašského Meziříčí a Jan Morcinek z Rožnova pod Radhoštěm. 
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Ohlášky farností Rožnov pod Radhoštěm a Hutisko 
 

Společné ohlášky 

Přečíst svátky tohoto týdne, viz výše. 

Sbírka příští neděle bude určena na církevní školy. Více informací najdete v letáčku, který si 

můžete vzít pod kůrem. V našem děkanátu je na Základní církevní školu Salvátor. 

 

Rožnov a Vigantice 

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

Při sbírce na pronásledované křesťany se minulou neděli vybralo 47 479,- Kč, z toho ve 

Viganticích 3000,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! 

V sobotu v 19:00 bude v kostele v Rožnově svatodušní vigilie. 

 

Rožnov 

Benefiční koncert duchovní hudby bude v sobotu v 14:30 ve farním kostele. 

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. 

Děkujeme paní Jiřině Nohavicové za veškerou její starostlivost a péči o naše pastorační 

centrum, o které se starala celých 11 let. Pán Bůh zaplať. 

Vyzýváme ty, kdo by se chtěli tohoto úkolu ujmout, aby se sami přihlásili nebo upozornili na 

někoho, kdo by se k této službě hodil. Děkujeme. 

 

Vigantice 

Probíhá oprava varhan v našem kostele, kterou zajišťuje obec. Z toho důvodu nejsou 

ve Viganticích mše svaté až do odvolání. 

 

Hutisko 

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

Dnes bude májová pobožnost u kapličky Pod Káním v 15:00. 

V modlitbě pamatujme na otce Josefa Strbáka, který je v hospici Citadela. 

Při sbírce na pronásledované křesťany se minulou neděli vybralo 6.966,- Kč. Všem dárcům Pán 

Bůh zaplať!  
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