
            Rok VÍRY a EUCHARISTIE a Písma Svatého – Vezmi a čti! 
                                                 v rámci přípravy na oslavu 
             1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje do naší vlasti 
                                         Římskokatolická farnost  
               Sv.  Martina v Rovečném 
                             (spolupatroni – sv. Sedmipočetníci, sv. Zdislava a sv. Faustyna) 
 

           Program bohoslužeb – květen  2013 
 - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  
1. 5. st ředa           Vír – 17  mše svatá  
 
3. 5. 1. pátek        Rove čné – 16,30 – májová pobožnost, adorace 
                                17,15 – biblická ho dina na fa ře  
                                              
5. 5.  ned ěle – 6.velikono ční  
                Rove čné  9,30  mše svatá  
 
!!!! 7. 5. úterý    Vír       17  bohoslužba Slova 

 
9. 5. čtvrtek  - slavnost Nanebevstoupení Pán ě 
 
12. 5.  ned ěle – 7.velikono ční- svátek matek     
                      Rove čné  9,30  mše svatá  
                    
13. 5. pond ělí     pou ť Nový Jeruzalém v Novém Veselí  
                                         odjezd aut obusu na plakátku 
 
15. 5. st ředa           Vír – 17  mše svatá  
 
19. 5.  ned ěle – Seslání Ducha Svatého  
                Rove čné  9,30  mše svatá 
                               Sbírka na Charitu 
 
22. 5. st ředa      Vír       17  bohoslužba Slova  
 
26. 5.  ned ěle – slavnost Nejsv ět ější Trojice  
                 Rove čné  9,30  mše svatá  
 
29. 5. st ředa – sv. Zdislava: Vír – 17 – poutní mše svatá za rodiny 
                               
Apoštolát modlitby na kv ěten  2013:   
1.Všeobecný : Za ty, jimž je svěřeno vykonávání spravedlnosti , aby vždy jednali bezúhonně a podle 
svého svědomí. 
2. Za kněžské seminá ře, zvlášt ě v misijních církvích , aby formovaly pastýře podle Kristova srdce, zcela 
oddané hlásání evangelia. 
3. Aby děti  již v rodině dostávali od rodičů pevný základ křesťanského života.Aby byly ve společnosti 
podporovány iniciativy, které hájí a potvrzují roli rodiny. 
4. Místní  – Aby, na přímluvu P. Marie a našich farních patronů, se vrátili pokřtění katolíci k praktikování 
katolické víry. 
 
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       516 463 117, 607 177 690 
                         jáhen Ladislav Kinc     51 6 463 315, 606 948 970  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


