
Římskokatolická farnost 
Sv.  Martina v Rovečném 

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

Program bohoslužeb – říjen 2017 
--------------------------------------------------- --------------------- 
1. 10. ned ěle – 26. v mezidobí   
             Rove čné  9,30   mše svatá 
 
4. 10. st ředa   Vír     16  mše svatá 
 

5. 10. čtvrtek   sv. Faustyna Kowalská  
 

6. 10. 1.pátek  Rove čné  16,15    pobožnost 1. pátku 
 

8. 10. ned ěle – 27. v mezidobí   
             Rove čné  9,30   mše svatá 
 

11. 10. st ředa    Vír     16  bohoslužba Slova 
 

12. 10. čtvrtek  pou ť Nový Jeruzalém v Bystrém odjezd autobusu na plakát ku 
 

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

18. 10. st ředa    Vír     16  mše svatá 
 
22. 10. ned ěle – 29. v mezidobí – sv ětový den modliteb za misie   
                   Rove čné - 9,30 – mše svatá  
                                    Sbírka na papež ské misijní dílo 
 

25. 10. st ředa           Vír -   16  bohoslužba Slova   
 

28. 10. sobota     Rove čné   10  sv. k řest Adama Byrtuse  

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

29.10. ned ěle – 30. v mezidobí  
                   Rove čné - 9,30 – mše svatá  
 
              Úmysly apoštolátu modlitby na říjen 2017:   
 

1. 1. Všeobecný : Naléhavý úmysl svatého otce je zveřejněn vždy začátkem měsíce. 
2. Misijní : Práva dělníků a nezaměstnaných  Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta a ochrana práv a 
nezaměstnaným aby se dala možnost přispět k budování společného dobra. 
3. Národní: Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili v převratnou sílu něhy a lásky a nepochybovali o 
tom, že pokora a mírnost jsou ctnostmi silných 
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                
 

 


