
Jubilejní ROK Božího milosrdenství  
Římskokatolická farnost 

Sv.  Martina v Rovečném 
(spolupatroni – sv. Sedmipočetníci, sv. Zdislava a sv. Faustyna) 

Program bohoslužeb – říjen 2016 
--------------------------------------------------- --------------------- 
2. 10. ned ěle – 27. v mezidobí   
             Rove čné  9,30   mše svatá 
 

5. 10. st ředa   sv. Faustyna Kowalská  
                    Vír     16  mše svatá 
 

7. 10. 1.pátek  Rove čné  16,15   bohoslužba Slova, adorace, sv. požehnán í 
                         17        biblická hodina na fa ře 
 

sobota 8.10 - pond ělí 10.10 – farní pou ť k Božímu Milosrdenství do Polska       
 

9. 10. ned ěle – 28. v mezidobí   
             Rove čné  9,30   mše svatá 
 

12. 10. st ředa    Vír     16  bohoslužba Slova 
 

13. 10. čtvrtek  pou ť Nový Jeruzalém v Jámách odjezd autobusu na plakátk u 
 

16. 10. ned ěle – 29. v mezidobí  
             Rove čné 9,30  mše svatá  
 

19. 10. st ředa    Vír     16  mše svatá 
 

23. 10. ned ěle – 30. v mezidobí – sv ětový den modliteb za misie   
                   Rove čné - 9,30 – mše svatá  
                                    Sbírka na papež ské misijní dílo 
 

26. 10. st ředa           Vír -   16  bohoslužba Slova   
 

29. 10. sobota         v noci – přechod na zimní (normální) čas – návrat o hodinu zpátky 
 

30.10. ned ěle – 31. v mezidobí  
                   Rove čné - 9,30 – mše svatá  
 

              Úmysly apoštolátu modlitby na říjen 2016:   
 
1. Všeobecný : Aby noviná ři při výkonu svého povolání  byli vždy obdařeni úctou 
k pravdě a vytříbeným smyslem pro etiku. 
2. Misijní : Aby Světový den modliteb za misie  obnovil ve všech křesťanských 
společenstvích radost a odpovědnost za zvěstování evangelia.  
3. Národní : Ať se náš národ  vrátí ke svým křesťanským kořenům a naši biskupové ať mají 
odvahu jasně se svým slovem vyjadřovat k problémům ve společnosti. 
4. Místní  – ( říjen – měsíc modlitby sv. růžence) za návrat těch, kteří odpadli od Krista a 
Církve 
 
Modlí se za Vás, těší se na setkání s Vámi  a žehnají Vám                P. Tomáš  a j. Ladislav.  
  

         Telefon  na p.fará ře - P.Tomáš Šíma     732 701 350 
                                            jáhen    516 463 315, 606 948 970                
 


