ROK

VÍRY

Římskokatolická farnost
Sv.

Martina

v

Rovečném

(spolupatroni – sv. Sedmipočetníci, sv. Zdislava a sv. Faustyna)

Program bohoslužeb – říjen 2013

-----------------------------------------------------------------------2. 10. středa – Vír
16 mše svatá
4. 10. 1.pátek

Rovečné

16,30

adorace, biblická hodina na faře

5. 10. 1. sobota
sv. Faustyna Kowalská
možnost se přihlásit na pouť Vranov, Křtiny, Sloup – s panem farářem
možnost pěší poutě z Velkého Meziříčí do Netína – přihlášky u jáhna
6. 10. neděle – 27. v mezidobí
Rovečné 9,30
mše svatá
9. 10. středa

Vír

16

mše svatá (bohoslužba Slova)

13. 10. neděle– 28. v mezidobí – světový den mariánské úcty v rámci roku
víry – papež František se chystá zasvětit svět P. Marii
Rovečné 9,30 mše svatá
možnost se přihlásit na pouť Vranov, Křtiny, Sloup – přihlášky u jáhna
14. 10. pátek
16. 10. středa

pouť Nový Jeruzalém v Jámách odjezd autobusu na plakátku
Vír

16

bohoslužba Slova

20. 10. neděle – 29. v mezidobí – světový den modliteb za misie
Rovečné - 9,30 – mše svatá
Sbírka na papežské misijní dílo
23. 10. středa
26. 10. sobota

Vír - 16

mše svatá

v noci – přechod na zimní (normální) čas – návrat o hodinu zpátky

27.10. neděle – 30. v mezidobí
Rovečné - 9,30 – mše svatá
Vír
16 mše svatá
30. 10. středa
možnost se přihlásit na pouť do Prahy – přihlášky u jáhna

Úmysly apoštolátu modlitby na říjen 2013:
1. Všeobecný: 1. Za ty, kdo se cítí obtíženi životem do té míry, že si jej přejí ukončit, aby zakusili blízkost

Boží lásky.
2. Misijní: Aby slavení Světového misijního dne povzbudilo všechny křesťany ve vědomí, že jsou nejen
příjemci, ale též hlasateli Božího slova.
3. Národní: Aby Bůh nepřestával posílat dělníky na svou vinici.
4. Místní – ( říjen – měsíc modlitby sv. růžence) za návrat těch, kteří odpadli od Krista a Církve
Modlí se za Vás, těší se na setkání při bohoslužbách i mimo ně,
žehnají Vám P.Pavel Lazárek a j. Ladislav.

