
PRÁZDNINOVÝ  PROGRAM  2022  
 

MŠE SVATÉ: 
 

Kostel Všech svatých v ROŽNOVĚ pod Radhoštěm 
 

NEDĚLE      7:00 a 8:15 a 10:00 

PONDĚLÍ      7:00 

ÚTERÝ      - 

STŘEDA   18:00 

ČTVRTEK      7:00 

PÁTEK   18:00 

SOBOTA         7:00 
 

Kostel Proměnění Páně ve VIGANTICÍCH 
 

SOBOTA  18:00 s nedělní platností 
 

Zpovídá se před každou mší svatou kromě nedělí. 
 

 Prázdninový program platí od pátku 1. července do středy 31. srpna 2022. 

 V pátek 1. července bude mše svatá také ráno v 7:00 a celodenní adorace. 

 V sobotu 2. července má naše farnost mši svatou v 11:00 na Radhošti. 

 V úterý 5. července o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude mše svatá v 8:15. 

 V pátek 15. července v 17:00 bude vernisáž výstavy v Kostnici. 

 V neděli 17. července v 15:00 bude pouť v Hážovicích Končinách. 

 V neděli 24. července bude Anenská pouť. Poutní mše svatá bude začínat 

v 10:00 a po ní bude následovat průvod do Muzea. 

 V pátek 5. srpna bude mše svatá také ráno v 7:00 a celodenní adorace. 

 V sobotu 6. srpna na Proměnění Páně bude mše svatá pouze ráno v 7:00. 

 V neděli 7. srpna bude poutní mše svatá ve Viganticích v neděli v 10:30. 

Sobotní večerní mše svatá 6. srpna nebude. 

 V neděli 7. srpna při mši svaté v 8:15 bude Tylovická pouť. 

 V pondělí 15. srpna na slavnost Nanebevzetí Panny Marie bude mše svatá večer 
v 18:00 a ranní mše svatá nebude. 

 V pátek 26. srpna v 17:00 bude vernisáž výstavy v Kostnici. 

 V pátek 26. srpna bude večerní mše v 18:00 u sv. Anny v Muzeu, ve farním 

kostele mše svatá nebude.  
 

Pravidelné úřední hodiny během prázdnin nejsou.  

Kněze lze zastihnout po mších nebo po předchozí domluvě.  

Kontakty jsou na webu: www.farnostroznov.cz 
 

Může dojít ke změnám. Sledujte aktuální týdenní program na webu farnosti. 


