Ohlášky farnosti Rožnov pod Radhoštěm
Neděle 4. 12. 2022 – 2. neděle adventní
Mše svaté 7:00* (K) 8:15* (K) a 10:00* (K) – Návštěva svatého Mikuláše
Vigantice 10:30 (F) – Adventní koncert ZUŠ 16:30 – Tichá adorace 18:00 až 19:30
Pondělí 5. 12. 2022 – Pondělí po 2. neděli adventní
Mše svatá 18:00* (F)
Úterý 6. 12. 2022 – Úterý po 2. neděli adventní – Památka svatého Mikuláše, biskupa
Mše svaté 7:00* (F)
Středa 7. 12. 2022 – Památka svatého Ambrože, biskupa a učitele církve
Mše svaté 9:00 v Domově seniorů (F) a 18:00* (F), příprava dětí k 1. svatému přijímání
Vigantice 17:00 (K)
Čtvrtek 8. 12. – Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Mše svaté 7:00 (K) a 18:00* (F) – Zpovídání 10:00 až 11:00
Pátek 9. 12. 2022 – Pátek po 2. neděli adventní
Mše svatá 18:00* (K-J) – Adorace, od 15:00 skupina „C“, požehnání 17:30 (J)
Večer s Bohem a mladými lidmi 18:45*
Sobota 10. 12. 2022 – Sobota po 2. neděli adventní
Mše svaté 7:00* roráty pro děti s lampičkami (F) a 18:00* (K)
Neděle 11. 12. 2022 – 3. neděle adventní
Mše svaté 7:00* (F) 8:15* (F) a 10:00* (F) – Vigantice 10:30 (K)
Adventní koncert ZUŠ 16:30 – Tichá adorace 18:00 až 19:30
Informace:
*videopřenos
Dnes, po druhé a třetí mši svaté, navštíví naši farnost svatý Mikuláš s anděly.
Odpoledne v 16:30 se v našem kostele uskuteční druhý adventní koncert.
Ve středu v 9:00 bude mše svatá v Domově seniorů a návštěvy nemocných.
Večerní mše svatá ve středu bude pro děti s přípravou na první svaté přijímání.
Ve čtvrtek na Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu budou dvě mše
svaté ráno v 7:00 a navíc také večer v 18:00 hodin.
Mládež zveme na „Večer s Bohem a mladými lidmi“, který se uskuteční v pátek od 18:45.
Rorátní mše svatá pro děti bude sobotu v 7:00. Prosíme děti, aby si s sebou vzaly lampičky.
Po mši svaté budou mít děti na faře připravenou snídani.
V sobotu v 16:30 hodin bude zkouška malé scholy na vánoce.
Schůzka lektorů se bude konat v pondělí 12. prosince v 19:00 hodin.
V příštím roce budou v Lisabonu Světové dny mládeže s papežem. Zájemci ať se hlásí už
teď v sakristii. Možné varianty účasti a ceny jsou uvedeny na plakátku a na letáčcích. Bližší
informace podá také pan Pavel Špatný.
Farní zpravodaj s článkem o nových lavicích je k dispozici za příspěvek 15,- Kč.
Plánujeme:
Prosíme, zapište se do rozpisu pravidelných pátečních adoračních služeb.
Adventní koncert na čtvrtou neděli adventní 18. prosince bude začínat již v 14:00 hodin.
Adventní zpověď proběhne 18. prosince od 15:00 do 17:00 hodin.
Pravidelný program farnosti a úmysly mší svatých jsou na webu.

www.farnostroznov.cz

