
ROK -  Eucharistie a zasv ěceného života  
Římskokatolická farnost 

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

Program bohoslužeb duben 2015 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  
1. 4.  st ředa         Rove čné  16 – sv. zpov ěď   
                     Vír  16,30  sv. zpov ěď  17  mše svatá 
 

2. 4. Zelený čtvrtek  Rove čné  17 – BS, adorace, odvoz do Víru zajišt ěn 
 

3. 4. Velký pátek  - den p řísného p ůstu od masa a p ůstu újmy 
                Vír          14,30  velkopáte ční ob řady   
                Rove čné      15,30  velkopáte ční ob řady  
 

4. 4. Bílá sobota – den posvátného ml čení –  adorace u Božího hrobu            
      odjezd autobusu z Víru na ob řady Velikono ční vigilie  z Víru 18,30 
                Rove čné –   19  - Velikono ční vigilie, mše svatá  
 

5. 4. ned ěle – Slavnost Zmrtvýchvstání Pán ě     
                Rove čné  9,30  mše svatá. sbírka na pot řeby farnosti 
 

6. 4.  pond ělí velikono ční 
                Rove čné  9,30  mše svatá 
 

8. 4. st ředa           Vír   17  bohoslužba slova 
 

12. 4.  ned ěle – 2.velikono ční – svátek Božího Milosrdenství     
                Rove čné  9,30  mše svatá 
 

13. 4. pond ělí   pou ť Nový Jeruzalém v Lísku  
                                         odjezd aut obusu na plakátku 
 

15. 4. st ředa           Vír – 17  bohoslužba Slova  
 

18. 4. sobota    Vír – sv. k řest Veroniky Un čovské 
 

19. 4.  ned ěle – 3.velikono ční     
                Rove čné  9,30  mše svatá 
 

22. 4. st ředa           Vír – 17  bohoslužba Slova  
 

26. 4.  ned ěle – 4.velikono ční  
                Rove čné  9,30  mše svatá 
 

29. 4. st ředa           Vír – 17  mše svatá/bohoslužba Slova  
 

                                              Apoštolát modlitby na duben  2015:  
1.Všeobecný: Aby se lidé naučili mít v úctě stvořený svět a chránili ho jako dar od Boha. 
2. Evangeliza ční: Za pronásledované křesťany, aby pociťovali utěšující přítomnost zmrtvýchvstalého Pána a 
sounáležitost celé církve. 
3. Národní: Aby nás Bůh učinil hodnými svého povolání. 
4. Místní  – za návrat těch, kteří odpadli od Krista a Církve 
                       
Modlí se za Vás, těší se na setkání s Vámi  a žehnají Vám                P. Pavel a j. Ladislav.  
          Telefon  na p.fará ře - P.Pavel Lazárek       607 177 690 
                                 jáhen Ladislav Kin c   516 463 315, 606 948 970  
 


