Římskokatolická farnost

Martina

svatého

v

Rovečném

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

Program bohoslužeb – prosinec 2016
- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.12. 1.pátek

4.12. neděle - 2. adventní
Rovečné 9,30
7.12. středa

- - - - - - - -

Rovečné 15,15 adorace, litanie,sv.požehnání
16 biblická hodina na faře (odvoz do Víru zajištěn)

Vír

16

mše svatá, sbírka na opravy

mše svatá

8.12. čtvrtek slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
11.12. neděle – 3.adventní
Rovečné 9,30
13.12. úterý
14.12. středa

mše svatá

pouť Nový Jeruzalém v Olešnici
odjezd autobusu na plakátku
Vír

16

bohoslužba Slova

18.12. neděle – 4.neděle adventní
Rovečné 9,30
mše svatá
19. 12.pondělí Adorační den farnosti Rovečné 15 adorace, sv. zpověď
16 mše svatá
21.12. středa
24.12. sobota

Vír

15,30 – sv. zpověď před Vánoci
16
mše svatá

- Štědrý den
Rovečné 16 mše svatá, sbírka na adoptované dítě
autobus z Víru jede v 15,30 od mostu

25.12. neděle - Slavnost narození Páně – Hod Boží Vánoční
Rovečné 9,30
mše svatá
26.12. pondělí

– svátek Svatého Štěpána
Rovečné 9,30 mše svatá

27. 12.úterý

Brno – 16 – mše svatá v kostele P. Marie u jezuitů
18 – Janáčkovo divadlo – Hry o Marii

28.12. středa

Boskovice- 10 – 11,30 – koupání v bazénu
Vír
16 bohoslužba Slova

31.12. sobota sv. Silvestr
14,30 – ekumenická pobožnost v katolickém kostele
autobus z Víru pojede 14,10 z mostu do Rovečného
Úmysly apoštolátu modlitby na prosinec 2016:
1. Všeobecný: Aby byla z každé části světa odstraněna nákaza, kterou je zneužívání dětí k vojenské službě.
2. Misijní: Aby evropské národy znovu objevily krásu, dobro a pravdu evangelia, které dává životu radost a naději.
3. Národní: Ať jako křesťané umíme druhé obdarovávat nejen věcmi hmotnými, ale hlavně bohatstvím pramenícím

z naší víry: poznáním Boha, láskou k němu a k bližnímu.
4. Místní – za návrat do Církve těch, kteří odpadli od Krista a Církve
Modlí se za Vás, těší se na setkání s Vámi a žehnají Vám

Telefon

P. Tomáš a j. Ladislav.

na p.faráře - P.Tomáš Šíma
jáhen

732 701 350
516 463 315, 606 948 970

