Jubilejní ROK Božího milosrdenství
Římskokatolická farnost
svatého

Martina

v

Rovečném

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

Program bohoslužeb květen 2016
- - - - - - - - - - - - - - - - 1. 5.

neděle – 6. velikonoční
Vír

4. 5. středa

16,30 – první svatá zpověď
17 mše svatá
slavnost Nanebevstoupení Páně
Vír –
17 májová pobožnost, adorace, BS

neděle – 7. velikonoční, první svaté přijímání, svátek matek
den modliteb za sdělovací prostředky
Rovečné 9,30 mše svatá

11. 5. středa
13. 5. pátek
14. 5. sobota
15. 5.

Vír
17 bohoslužba Slova
pouť Nový Jeruzalém v Bohdalově
odjezd autobusu na plakátku
poutní výlet rodin s dětmi – Kostelní Vydří

neděle – slavnost Seslání Ducha Svatého
Rovečné 9,30 mše svatá, sbírka na Charitu

18. 5. středa
22. 5.

Vír – 17

mše svatá

neděle – slavnost Nejsvětější Trojice
Rovečné 9,30 mše svatá

25. 5. středa
29. 5.

mše svatá

Vír

5. 5. čtvrtek
6. 5. 1.pátek
8. 5.

9,30

- - - - - - - - - -

Vír

17

bohoslužba Slova

neděle – poutní slavnost Božího Těla,
!!!! Rovečné 14 mše svatá na poděkování za opravu kostele,
biskup Pavel Posád,sbírka na opravu kostela !!!!
po mši svaté pohoštění a beseda s biskupem

30. 5. pondělí

sv. Zdislava, spolupatronka kaple ve Víru a rodin

1. 6. středa –

Vír – 17

poutní mše svatá ke cti sv. Zdislavy za rodiny
táborák pro děti

Apoštolát modlitby na květen 2016:
1. Všeobecný: Aby ženám ve všech zemích světa byla prokazována vážnost a úcta a jejich přínos pro
společnost byl náležitě oceňován.
2. Evangelizační: Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk modlit se růženec za
šíření evangelia a za mír.
3. Národní: Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu životu, modlitbě, naslouchání Božímu
slovu a bezvýhradné ochotě vytrvale hledat a ochotně plnit vůli Boží.
4. Místní – Aby, na přímluvu P. Marie a našich farních patronů, se nám podařilo dokončit a zaplatit
opravu vnitřních prostor kostela.
Modlí se za Vás, těší se na setkání s Vámi a žehnají Vám

P. Pavel a j. Ladislav.

Telefon

733 741 167, 607 177 690
516 463 315, 606 948 970

na p.faráře - P.Pavel Lazárek
jáhen Ladislav Kinc

