Mše svaté ve Vizovicích::

Mše svaté v Bratřejově::
. ST - mše svatá v 17:30 hod. .
. První pátek v měsíci - mše svatá v 17:30 hod..
. Půl hod. přede mší sv. - svátost smíření..
. NE - mše svatá v 10:30 hod. .

Mše svatá v Jasenné::

PO - 17:30 hod.
ÚT - mše svatá není
ST - mše svatá není
ČT - 13:45 hod. (v nemocniční kapli); 17:30 v kostele
PÁ - 17:30 hod.
SO - 17:30 hod. (s nedělní platností)

NE – mše svatá v 7:30 hod.

NE - 9:00 hod.

Mše svaté ve Zlíně:
Kostel sv. Filipa a Jakuba::
PO - 6:30
ÚT - 6:30
ST - 6:30
ČT - 6:30
PÁ - 6:30
SO - 6:30

Mše svaté ve Zlíně:
Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů.
na Jižních Svazích::

h. a 18:30 h. (studentská mše)
hod.
a 18:30 hod.
a 18:30 hod.
a 18:30 hod.
a 18:30 hod. (s nedělní platností)

NE - 7:00; 8:30 (dětská); 10:00; 11:30; 18:30 h.

PO - bohoslužba není - (den řeholní komunity)
ÚT - 18:00 hod. (se vzděláváním dospělých)
ST - 8:00 hod.
ČT - 8:00 hod. (společná modlitba)
PÁ - 17:00 hod.adorace  18:00 hod. mše sv.
SO - 8:00 hod.

Mše svatá v Baťově nemocnici:
je sloužena
každou sobotu v 15:30 hod. v léčebně dlouhodobě
nemocných (LDN) ve výukovém sále v suterénu 
Svaté přijímání pro nemocné  svátost smíření (svatá
zpověď)  svátost nemocných (pomazání nemocných).
O tyto služby je třeba požádat na Farním úřadě ve
Zlíně, na Sadové ulici 149, tel.: 577 210 022. Nahlaste
jméno, oddělení a pokoj, popř. bydliště.

NE - 8:00; 10:00 (rytmická); 11:30; 20:30 hod.

. Mše svatá je v římskokatolické církvi označení pro slavení eucharistie, jehož součástí je zvěstování Božího slova a slavení Eucharistie ..
. Užívá se pro ně i výrazu bohoslužba slova a bohoslužba oběti..

